
Google

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project

to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge thafs often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the

publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the

public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to

prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ Make non-commercial use of the filés We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these filés for

personal, non-commercial purposes.

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine

translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the

use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find

additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just

because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other

countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of

any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner

anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers

discover the world' s books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web

at http : / /books . qooqle . com/







Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



SVENSKT

jCCCC*

STOCKHOLM.
TRYCKT HOS P. G. BERG.

1 8 4 5.

Digitized by



BlTirjnT:..'.cA

•;f.(,' a.

,M!".v
,

..»

,

':.\sts,
v

Digitized byGoogle



t

Till Läsaren.

Närvarande arbete ar ett försök att fylla en lucka i vår litteratur. De utomlands

utkomna Konversations-Lexika upptaga blott obetydligt af Svenska ämnen och det,

som for tjugu år sedan utgafs från Herr Lindhs tryckeri i Örebro , en öfversättning

i sammandrag af något bland dessa, innehåller ännu mindre sådana , än de bättre

Tyska. Ett, som ägnar sig helt och hållet åt Sverige, dess historia, geografi,

naturalster och egenheter m. m. 9 har hittills helt och hållet saknats. Utgifvaren

tror sig derfore böra redogöra pir den plan, han följt vid arbetets redaktion.

Meningen med ett dylikt kan icke vara, att man häraf skall lära sig,

aldrammst lära sig grundligt, något af de ämnen, det behandlar. Det måste

alltid forutsätta vanlig bildning och allmän underbyggnad i vetandets elementer.

Icke heller kan meningen vara, att den deruti någorlunda hemmastadde skall i ett

sådant söka och finna tillfälle, att fullständiga sin kunskap. Utgifvaren har trott,

att sjelfva ordet "Konversations-Lexikon" tillräckligt uttrycker afsigten dermed.

Denna afsig t måste då vara, att man i det skall finna en vägledning till känne-

damen af alla de ämnen, som kunna förekomma i allmänna lefvemel och i en

bildad konversation. Detta lefveme och denna konversation omfattar onekligen allt,

som dväljes inom rymden af det menskliga vetandet, och den, som ej gjort den

lärda forskningen till sitt yrke, behöfver derfore äga ett repertorium, der han,

vid forefallande behof, kan underrätta sig om en persons eller saks beskaffenhet,

den klass, dit den hörer och de förnämsta data och fakta, som angå densamma.

De allmanna Konversations-Lexika innefatta vanligen hvad man önskar finna i an-

seende till den öfriga verIden. Men för fäderneslandet, om hvilket Svensken be-

höfver känna mer, och om hvars angelägenheter naturligtvis samtalet och gransk-

ningen oftast måste hvälfva sig, äger han icke ens Special-Lexika — ty Djurbergs

geografiska är både gammalt och ofullständigt, det biografiska ännu under ulgif-

ning och behandlar for öfrigt endast personer efter medeltidens slut, och något

vetenskapligt gifves ej — än mindre något, som omfattar för Sverige detsamma

som de utländska arbetena innehålla för den allmänna vetfden. Det är således

denna brisi
t
man har Önskat afhjelpa. Läsaren finner då här alla på något sätt
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utmärkta personer inom både forntid och nutid, märkeligare orter ock större egen-

domar, stallen, vid hvilka någon slags ryktbarhet är fästad, naturalster, techniska

benämningar och sådana slags egenheter, som tillhora folklynnet, som på något

sätt karakterisera nationen och landet, följaktligen åfven den fom-nordiska mytho-

logien, vissa bruk och seder, lekar och ordspråk, äfvensom statistiska, ekonomiska,

juridiska, kamerala och kyrkliga forhållanden. Då man härvid inskränkt sig till

det Svenska, har man likväl trott, att som boken är författad for Svenskar, den

ej fick utesluta sädana personer, saker ock ord, som, genom sin beröring med

Sverige, dess historia och sedvanor, på sitt sätt blifvit en Sveriges tillhörighet.

Man finner således här äfven stundom sådana utlandets namn, som träffas i Sven-

ska häfderna, och sådana ord, särdeles af politisk och statistisk betydelse, for

hvilka ingen motsvarighet inom vårt eget språk gifves, och hvilka följaktligen in-

ympats på Svenskan.

Då utgifvaren här sagt alla, måste han bedja, att detta uttryck icke

måtte tagas efter bokstafven. Han inser ganska väl omöjligheten, att i ett verk

af den vidd och mångfald som det närvarande, hvilket hos oss alldeles saknar före-

gångare, kunna undvika den allmänna menskliga ofullkomligheten, och att således

icke både något namn och någon sak här måste fattas, som bordt här äga en

plats, eller att icke, äfven med bästa vilja att undvika det, någon oriktighet i upp-

gifter torde hafva insmygt sig, hvarförutan det är tydligt, att under den tid, som

åtgår innan arbetet hinner i sin helhet lemna pressen, förändringar måste ske med

personer och förhållanden och nya sådana uppkomma, hvarigenom förändringar i

texten blifva nödvändiga. De flesta, om ej alla, sådana brister hoppas han dock

kunna afhjelpa i ett Supplement, som skall utkomma efter arbetets slut, och skall

han med särdeles tacksamhet emottaga de rättelser, upplysningar och tillägg, som

kunna honom meddelas, och hvilka han anhåller måtte insändas till Boktryckaren

P. G: Berg i Stockholm. Skulle någon, underarbetets fortgång, behaga med-

dela uppgifter och underrättelser om personer och ämnen, förtjenta att deri finna

en plats, skola de med nöje begagnas.

Den, sannolikt obetydliga, skiljaktighet i stil- och stafnings-sätt, som kan-

hända träffas i särskildia artiklar, hoppas man benäget torde ursäktas, enär det

varit oundgängligt att för redaktionen anlita flera litteratörers och medarbetares bi-

träde, och livar och en af desse möjligen har olika åsigter så i det ena som i det

andra. Att dessa likväl ej skola störa den harmoni, som måste råda inom ett dylikt

arbete, derom gör man sig förvissad, och kanske torde denna olikhet bidraga att

aflägsna faran för den ensidighet, hvarföre möjligtvis eljest beskyllningen skulle

kunna träffa ett verk af så mångsidig beskaffenhet som detta.

*
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A.

Jkm Denna första bokstaf i alfabetet uttalas i Sven-

ska språket renare och öppnare , än i de flesta an-

dra språk. En betydlig skillnad i uttalet af denna

vokal märkes likväl i flera provinser, och särdeles

i de senast från Danmark afträdda. Se vidare:

Svenska språket.

Abborfors*. Under det Finland tillhörde Sveri-

ge, var här gränsen mot Ryssland och ett post-

kontor befanns här, äfvensom en liten gränsposte-

ring var på stället stationerad. Bron öfver den förbi-

flytande ån fick en slags historisk märkvärdighet

genom ett diplomatiskt gräl, som i början af Gu-
staf IV Adolfs regering uppkom mellan Svenska och
Ryska regeringarna, emedan man från Svenska si-

dan låtit måla ledstängerna på halfva bron blå och
gula, då de förut varit helt och hållet strukna med
Ryska färger. Det gick ända till hotet med en

krigsförklaring, hvilken likväl för den gången icke

blef af, men en särskild ambassad afsändes till

Petersburg år 1803 för att bilägga de i anledning

håraf uppkomna tvistigheterna.

Abborre, (Perca fluviatilis), ett till benfiskarnes

ordning hörande fiskslag af ända till 1 4 fots längd

,

som förekommer allmänt inom hela riket, med un-

dantag af de mest nordliga och nordvestra delar-

ne, äfvensom uti vikarne af Östersjön samt myn-
ningarne af de floder, som utfalla i Öresund och

Kattegatt. Den är gröngul till färgen, på sidor-

ne guldglänsande med svartgröna bälten , buk- och
stjertfenor röda. Lektiden är olika på olika st »1-

len, i Skåne inträffar den i April, i Wenern i slu-

tet af Maj och början af Juni, på Dahlsland i

April och Maj , samt i ^Dalarne endast i Maj. Den
lefver af rof och langas derföre lätt på agn, me-
delst stångkrok, långref och mete, äfvensom i ryss-

jor, mjärdar samt med not och nät. Köttet är

smakfullt och helsosamt, och de som äro något

korta och tjocka med kullrig nos anses hafva bästa

köttet. En varietet med kullrig rygg och kroki-

ga fentaggar förekommer på några ställen, såsom
vid Fabian, samt i Elgsjön i Östergöthland och får

namn af ruti-abborre.

Abborren har goda dagar, han dricker när han
vill. Detta gamla ordspråk bemärker en som äger

eller handhafver en sak, och är i tillfälle att oin-

skränkt njuta eller draga fördel deraf.

Abborres leker* I medlersta Sverige före-

kommer ofta denna folklek. Sällskapet tager i

ring, och inuti ringen går en person som före-

ställer abborre. Under kringdansningen sjunger

sällskapet

:

Abborren leker

Och noten går sönder,

Der han ser hålet,

Så kryper han ut!

Ringen, som i början är gles, sluter sig allt me-
ra tillsammans, och först vid sångens slut får abbor-

ren krypa ut, lyckas han ej utkomma, börjas sån-

gen och leken ånyo, men kommer abborren ut, då
skall den person, som vållat att han sluppit ut,

gå in i ringen som abborre.

AbborrgriU eller blacken
,
gäddnate, (Potamogeton

natans); mångårig växt, hörande till 4:de kl. 4:de

ord. Fam. najad»; växer öfverallt i stilla vatten

från Skåne till Lappmarken.
,

AbborrhÄf är ett i några delar af Wermland och
i vissa andra landskap brukligt fiskredskap, bestå-

ende af en jernring af, 3 alnars diameter, hvilken

är fästad vid ett 4 alnar långt trädskaft. Från

jernringen löper ett fint nät till en dylik mindre

jernring af endast 3 qv arters diameter, inom hvil-

ken en botten af notgarn är fastad, som vidgar sig

uppåt och fastbindes vid den större jernringen. Det

hela bildar således en håf, som begagnas sålunda,

att den nedsläppes till botten, då abborrarne, hvil-

ka alltid älska runda ringar, begynna skocktals leka

öfver ringen, hvarvid håfven varsamt upptages,

ofta omslutande 10 å 12 abborrar.

Abbot, en andelig värdighet, egentligen utmär-

kande föreståndaren för ett munkkloster. Titeln

gafs likväl äfven utan att vara åtföljd af något

embete, och fördes jemväl af furstar, såsom de

af Fulda, Kempten m. m. I ett och annat Tyskt

protestantiskt land funnos också äbboter, som ha-

de säte och stämma bland landtständerna. I Frank-

rike var titeln abbé ofta sjelftagen och bars af

personer, som gingo i svarta eller violetta klä-

der, med en liten krage om halsen, men för öf-

rigt så till lefnadssätt som stånd voro fullkomligt

verldsliga. Abbedissa är förestånderskan för ett nun-

nekloster, men titeln bars äfven stundom af furstliga

eller andra förnäma personer, som förde chefskapet

öfver ett adligt jungfrustift. Äfven här var titeln

ofta icke förenad med något embete. Prinsessan

Sofia Albertina kallades abbedissa af Quedlinburg.

Ablld, en socken, belägen i Halmstads k:tr. af Göthe-

borgs stift, hörer till 3:dje kl.; bestå* af 32 J ofm.

25 £ fm. mtl, samt har 748 innev. Adr. Falkenberg.

Abraham Broderson» Abr. Angermannni

»

se tillnamnen.

Abrahaauon , Petter» bekant genom sina för-

klaringar af Lagen samt utgifvandet af Stads- och

i
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2 Acrel*

Landslagarna, hvilket förskaffade honom stort anse-

ende och ett adligt diplom. Han lärer likväl hafva

varit lyckligare såsom theoretisk än praktisk lagfa-

ren, ty knappt hade han ett år hestridt härads-

höfdingesysslan öfver Erlinghondra m. fl. härader

i Upland, förrän han anklagades inför Svea Hof-

ratt för icke mindre än 40 tjenstefel, och genom
dess dom af d. 3 Nov. 1694 afsattes från embe-
tet. Han var då endast 26 år gammal. År 1718
utnämndes han åter till Häradshöfding, men tog af-

sked derifrån efter ett hälft års förlopp. Född

1668, död 1741.

Abrakadabra, ett tillskapadt ord, hvarmed man
vill uttrycka något förvirradt, osammanhängande
och meningslöst. Ursprungligen var det en slags

trollformel, hvilken okunnigheten tillade en viss

förborgad kraft, hvårföre ordet också bars skrif-

vet på en sedel på bröstet. Det skrefs äfven Abra-

kax eller Abraxa*, hvilka sistnämnda ord likväl

mera utmärkte en slags stenar, hvarpå fanns ristad

en menniskokropp med tupphufvud och ormfötter.

Absalon, Hvlt, son till en förnäm Dansk inan,

Asser Hvit, och bekant i Svenska historien såsom

Svenska kyrkans primat, hvilken befattning Erke-

biskoparne i Lund, enligt Påfvarnes uppdrag, en

längre tid utöfvade, innan detta förtroende öfver-

lemnades åt Upsala Erkebiskopar. Han var lika

utmärkt som statsman, krigare och prelat, en af

sitt lands störste män, från 1158 Biskop i Roe-
skfld och från 1178 Erkebiskop i Lund, der han

afled 1201. Han fullbordade Cistercienser-klost-

ret i Sorö och lade grunden till Köpenhamn, i

det han byggde slottet Axelborg. Han utförde fle-

ra krigståg, särdeles emot Wenderne och mot Eu-
gens innevånare, dem han omvände till kristendomen.

Absolut, enväldig, ovilkorlig, nyttjas i politisk be-

märkelse om sådana styrelseformer, der regenten

är sjelfherrskande och i motsats till konstitutio-

nella eller republikanska regeringssätt. I filosofisk

stil betecknar det en sak, som betraktas i och

för sig sjelf, utan hänseende till någon annan, i

motsats till relativt.

Accesslt. Så kallades i början det andra priset i

Sv. Akademien, hvilket då var af sOfver, men seder-

mera förändrades till en guldmedalj om 10 dukater.

Accis, en afgift till Kronan för förtärlige varor,

beviljades år 1622 i sammanhang med den så kal-

lade Lilla Tullen eller Landttullen, hvartill jemväl

1686 tillkom J förhöjning. Accissen var af 3:ne

slag: Husbehofs-accis , för hvad hvar och en för-

tärde i sitt hushåll; Salu-accis, för rättigheten att

sälja hvarjehanda, till lifsuppehälle nödvändiga va-
ror, och således bryggeri-, bageri-, slagteri- och
fiskeri-accis; MAngleri- accis , för rättigheten att

mångla, småhandla med hvarjehanda ätliga varor,

såsom frukt, grönsaker m. m. Den förstnämnde,

eller husbehofs-accissen , äfvensom mångleri-accis-

sen hafva upphört. Numera erlägges 11,000 R:dr

B:ko i salu-accis, blott af de städer, uti hvilka
rättighet, att utan afgift införa och försälja kött,

bröd och dricka, ännu icke är landtmannen beviljad.

AcerM) en ung Italienare, som i början al in-

nevarande sekel reste i Sverige och förvärfvat sig

en slags tvetydig namnkunnighet genom sin utgif-

na resebeskrifning öfver detta land , der han , i säll-

skap med d. v. Öfversten Skjöldebrand , besökte

Lappmarken och reste upp till Nordkap. Här har

han med en särdeles lättsinnighet berättat de orim-

ligaste saker, och dikt och sanning äro utan ur-

skiljning sammanblandade i hans bok. Blcf 1826
Österrikisk Generalkonsul i Egypten.

Acharlui, Krlk, en utmärkt läkare och natur-

historiker, stiftare af kurhuset i Wadstena. Han
kan anses som fader för lafvarnas studium , åt hvil-

kas kännedom och beskrifning han egna t en stor

del af sin tid, och hvaröfver han utgifvit flera

skrider. L. V. A. och flera in- och utländska

lärda samfund, R. W. O., född 1757, död 1819.

Achartliis , egentligen Åke* Med detta namn hafva

tvenne Biskopar funnits, den ena i Skara, som blott

ett år innehade embetet, den andra och märkliga-

ste i Westerås år 1442. Han skall hafva inrättat

Nådendals kloster.

Aclirellus , en presterlig slägt , härstammande från

Helsingland och bland sig räknande flera lärde och

vittre män Med bortläggandet af den Latinska

ändeisen hafva dess ättlingar i senare tider blif-

vit namnkunniga i det Svenska vetenskapliga och

statslifvet. Vi nämna bland dem:
l:o Acrel, Olof, af» intill sin tid Sveriges stör-

ste kirurg och derjemte en nästan lika utmärkt lä-

kare för invärtes sjukdomar, hade i yngre åren utbil-

dat sina anlag genom en mångårig tjenstgöring vid

Fransyska militärhospitalerna. Efter återkomsten till

fäderneslandet blef han snart en af de mest anli-

tade bland hufvudstadens läkare, användes af den

Kongl. familjen, föranledde Serafimer-lazarettets

stiftelse och blef slutligen Generaldirektör öfver

sjukvården i riket, hvilken befattning han inneha-

de i 24 år. Vid afskedstagandet derifrån, då han

redan hannit till den höga åldern af 83 år, ville

SerafimergQlet , såsom ett prof af sin erkänsla,

tillställa honom en gåfva af 1000 R:dr i silfver,

emedan han icke uppburit någon lön för denna mö-
dosamma tjenst. Acrel undanbad sig likväl kapi-

talet, som han begärde måtte anslås till någon

välgörande stiftelse, men förklarade, det han med
tacksamhet skulle emottaga räntan under sin lifs-

tid. Konungen fördubblade räntan såsom pension,

Ända till 88 års ålder fortfor han att besöka pa-

tienter. Ehuru han i många år praktiserat som
läkare , hade han icke blifvit promoverad till Dok-
tor. År 1760 erbjöd Medicinska fakulteten i Up-
sala honom Doktorsgraden , men han ville icke emot-

taga den, utan efter föregången examen. En så-

dan ägde då rum, och en examen, hvars like säl-

lan, kanske aldrig, blifvit sedd, ty examinandus

var Acrel och examinatorer voro Linée och Rosen-

stein! R. W. o. N. O. Adlad. Ledamot af Veten-

skapsakademien och andra lärda samfund. Född

1717, död 1806.

2:o Acrel, Johan ftnstaf, den förres brorson,

och af honom, efter hans egen sons död, upptagen

som barn, blef äfven en ganska utmärkt läkare och

Med. Prof. i Upsala, Led. af Vetenskapsakademien

och R. W. O. Född 1741, död 1801.
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aeWam*, Biskop i Cöln, skickades af Adalbert

till Sverige, der kan skalle efterträda Biskop Adal-

ward i Skara; men det år ovisst, huruvida nan

ens någonsin kom kit; åtminstone lärer kan icke

långe hafva qvarstanoat härstädes. Dog i Cdln 1067
efter en lättjefull och vällustig lefnad. Namnet
skrifves åfven Agilinus.

Adite kallas ett af Lapparne brukligt åkdon, kvil-

ket nästan fuUkomligen liknar en mindre båt, med
spetsig framstam och tvår bakstam. Den år fastad

vid dragaren — alltid en rean — med en rem,

som löper från * ackians spetsiga ända och slätar

sig omkring rehnens hals. En dylik rem, som är

fastad vid djurets horn, tjenar till tömm. Det är

gifvet att ackian endast kan begagnas vintertiden.

AekJMrn, ett jernbruk i Lungsunds socken afWerm-
land. Har 2 härdar samt 402 Skeppund 10 Lispund

privilegieradt årligt smide. Hammarskatten år 3

Skeppund 10 Lispund. Brukets tillverkning utskep-

pas på Götheborg. Har 52 Skeppund 10 Lispund

frälsesmide, samt eget tackjern. Brukets smides-

stämpel är iL, ock dess ägare L. M. Ekelund.

Acklamation » allmänt bifall. Man säger, att en

fråga i en rådplägande forsamling antages med
acklamation, når den utan föregången votering all-

mänt gillas, och således ej röner något motstånd.

AcUejA, (AquUegia vulgaris), en mångårig växt,

som förekommer vild, egentligen blott på Kinne-

kulle, men förvildad, i grannskapet af städer och

byar, från Skåne till Westergöthland, Nerike och
Upland. För sitt prydliga utseende och sina vackra

blommor odlas den i trädgårdar likasom flera nt-

timdska af samma slägte, neml.: Aquilegia grandi-

flora och stellata, som blott äro varieteter deraf,

samt A. canadensis, viscosa och atropurpurea.

Aekliaftja, en socken, med Ångarp och Baltak, är

belägen i Kåkinds kontrakt af Skara stift; hörer

tQ] 2:dra klassen, består af 48 44 fm. mantal och

kar 1844 innev. Adr. Sköfde.

Aereå. Se Achreliu».

Adalbert, Erkebiskop i Bremen, egentligen be-

kant genom sina tvister med Konung Edmund Slem-

ute, rörande sin primaträtt öfver Sverige. Han var

nära att blifva Påfve och förestod en tid, tillika

med Biskop Hanno af Cöln, fbrmynderskapet och

regeringen under Kejsar Henrik IV:s minderårighet.

Död i Gosslar 1072.

Aolalolagw» Erkebiskop i Bremen, fick, vid bör-

jan af kristendomens införande i Sverige, af Påf-

ven samma uppdrag, som Erkebiskoparne i Bremen
en lång tid hade, att vårda omvändelseverket i

Norden, för hvilket ändamål kan utnämnde Bisko-

par i Sverige, Danmark och Norrige. Han afled

år 088, efter att i 54 år hafva förestått sitt Er-

kebiskopsstift. Han måste således hafva hunnit en

ganska hög ålder.

Aelalkoaa betydde, i den gamla Svenskan, det-

samma som äkta hustru, äfvensom Adatman betyd-

de åkta man.

Adatrik och Crjotliilda ett på sin tid ryktbart

episkt skaldestycke på prosa. Se Mörk.

Aéalward, Biskop i Skara ock föreståndare för

omvändelseverket i Sverige på niohundratalet, vi-

sade mycket nit i sitt kall och stod i högt anse-

ende hos folket, som trodde att kans böner kunde
framkalla regn och solsken. Han afled i sitt stift.

Adam i JKUlkatad. Det gamla Svenska ordsprå-

ket: nDei var vél på den tiden, då Adam bodde i

Kdlkatad", begagnas, såsom bekant år, för att der-

med uttrycka , att man icke tror hvad en annan be-
rättar. Hvar inom vårt land det föregifha Kälkstad

legat är icke bekant. På 1600-talet sökte till och
med en Professor Bång i ett lärdt verk (Historia

Eoclesiastica) bevisa, att den bibliske Adam verkli-

gen bott i ett uppgifvit Kälkstad. Det troliga är,

att någon senare i ett eller annat hänseende märk-
lig person, gifvit anledning till ordspråket. I 1631
års dombok för Medelpad omtalas en prest med nam-
net Adam i Kälkstad. Han säges blifvit åberopad i

ett tvistemål om urminnes häfd, och har sålunda

säkert föranledt talesättet.

Adam oeh Eva. Under detta namn förekommer
en lek ganska allmän i Sverige. De deltagande

uppställa sig parvis i tvenne rader, midt emot
hvarandra, med fruntimren på ena sidan och kar-

larne på den andra. Vid afsjångande af första

versen går karlraden fram till fruntimren; och vid

den andra fruntimren till karlarne. Versen afsjun-

ges för hvarje person, hvilken då efterapar ett

handtverk, gör en åtbörd, ett språng, klappar sin

granne eller påhittar något gyckel, hvilket genast

och på en gång upprepas af alla de öfrige i leken.

Versen för karlar och fruntimmer sjungas vexelvis

:

1, Adam hade sju söner,

Sju söner hade Adam.
Alla hade de besvär,

Alla gjorde de så här;

Så gjorde Adams söner!

2. Eva hade sju döttrar,

Sju döttrar hade Eva.

Alla hade de besvär,

Alla gjorde de så här;

Så gjorde Evas döttrar alla!

Adaiumo Bremeaiii. Se Bremensis.

Adel. Den Svenska, liksom alla andra Europeiska

länders, leder sitt unsprung från konungagunsten.

De, som omgåfvo Konungarne, som utgjorde de-

ras, dagliga sällskap, deras förtrogne, deras tje-

nare, eller åt hvilka de anförtrodde någon del af

sin makt, ansågo sig därigenom upphöjde öfver

mängden, ansågo sig för Adel efter det Frankiska

ordet Athal, utmärkt. Sjelfva denna benämning

visar både sakens och titelns ursprung. Det var

egentligen från och med kristendomens införande,

då Tyska seder och Tyska benämningar kommo in

i landet, som adeln kan räkna sin upprinnelse så-

som en särskild, från det öfrfga folket efstängd,

kast. Under hedniska tiden utgjorde bönderne, de

sjelfständige jordägarena, Svenska folket, hvilket

ej hade någon annan öfver sig, ån Konungen och

lagen, och ingen annan under sig, än trälarne, de

ofrie. Nu deremot började Thignarmännen, Ko-
nungens hofmän, att anse sig upphöjde öfver bön-

derne, och dittills uteslutne från delaktighet i den

lagstiftande makten, begynte de tillegna sig den-
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4 Adel. Adel.

samma allena, hvilket anspråk längre fram utbil-

dade sig till en slags stadgad rättighet, dä Alls-

härjartingen förbyttes till Riksdagar och dessa

till och med förvandlades till Herredagar. Jarlar

och Hersar, åt hvilka Konungarne uppdrogo den

egentliga landtregeringen och lagskipningen, och

som derföre kallades Iviherrar och Stormennir, sto-

do högst bland de förnäma af adeln, och efter

dem kommo Konungens Radsmenn, Hirdmenn och

Fylgdirmenn , hvilka alla Konungen underhöll, dels

genom kost, vapen eller räntor, * dels genom för-

länade gods och gårdar. De utgjorde hans säll-

skap, rådgifvare och tjenare, åtföljde honom på
hans resor och i falt, samt voro förbundne, att

för sina förtätningar ställa ett visst antal väpnade

ryttare, när rikets tjenst så påfordrade. Thignar-

männen började derföre kalla sig Riddare, antogo,

efter utländskt mönster, vissa sköldemärken, och

sålunda utvecklade sig den Svenska adeln ur det-

ta frö, hvilket, närdt af konungagunsten, smånin-

gom uppväxte till en frodig planta, lika vådlig

för konungamakten, som för folkets frihet och rät-

tigheter. Den skyldighet förläningarnas innehaf-

vare hade, att ställa ryttare i fält, när så påfor-

drades, utgjorde deras enda skatt till staten, med
hvilken de friköpte sig från alla andra skatter och

tungor, som ålågo rikets öfriga innebyggare. Det-

ta var den s. k. Rusttjensten. Lättheten att ut-

göra den, enär denna tjenstskyldighet blott sällan

påkom, hvaremot andra skattskyldige ständigt må-
ste betala sina gärder, lockade många, som icke

hade förläningar, att för sina enskilta gods åtaga

sig en lika rusttjenst. De hade derigenom frälst

dem från den allmänna skatteskyldigheten. Detta

var uppkomsten af det s. k. Frälset, hvilket egent-

ligen stadgades genom Magni Ladulås' författning,

utfärdad på Alsnö år 1285. Redan på Linköpings

möte år 1152 hade alla, som icke tillhörde den-

na klass, förbjudits att bära vapen. Härigenom
blef skillnaden emellan det väpnade och obeväp-

nade folket så mycket mer i ögonen fallande, och

de, som åtnjöto denna företrädesrätt, hade nu så

mycket lättare att utvidga sina privilegier. De kal-

lades Väpnare eller Svenner af vapen, och deras van-

liga titulatur var Gode Män, Ärlige och Välborne

Herrar, hvaremot menigheten kallades 0frälse. Bon-
detiteln, som under hedniska tiden var detsamma
som en fri och sjelfständig jordägare, en man för

sig, blef nu nära m>g liktydig med den af träl,

och allmogen behandlades äfven som slafvar af de

privilegierade. Detta behandlingssätt och de våld-

samheter, som begingos mot folkets massa, äfven-

som stridigheterna mellan de privilegierade sjelf-

va, kunde ej undgå att väcka styrelsens bekym-
mer, och Magnus Ladulås sökte genom sina för-

fattningar sätta en gräns för ofoget (se Magnus
Ladulås). Det var likväl blott ett paliativ, som
ej afhjelpte det onda, hvilket tvärtom ständigt

tillväxte. Ej nöjde med de rättigheter, som lag-

ligen tillkommo dem, sökte ädHngarne utvidga dem
på folkets bekostnad. De gjorde, under allehanda

förevändningar, de frie bönderne, hvilkas ägor
stötte intill deras, till sine skattskyldige, ofta en-

da medlet att skydda sig mot plundringar och miss-

handlingar. Under det de sålunda förtryckte fol-

ket, läto de äfven Konungarne känna sin betyden-

het, och ju svagare styrelserna voro, ju mer de

delades af partier och inhemska söndringar, desto

flere förmåner och undantagslagar förstod adeln

att af dem tillskansa sig. Den fick sålunda t. ex.

efter hand rättighet att belasta sina sätesgårdar,

att kunna vägra inträde på dem till och med åt

Konungen, att utöfva domaremakten öfver sina

landtbönder, att inom en viss trakt, den s. k. freds-

milen, åtnjuta samma friheter och förmåner, som
inom sjelfva borgen — upphofvet till de nuvaran-

de fd- ock rörs- och insockne-friheterna — att ej

dömmas af andra än sina vederlikar, att ej behöf-

va inställa sig inför Konungen eller Rådet utan ef-

ter erhållen lejd, att för hvad brott som helst ej

kunna dömmas till högre straff, än förlust af gods

och adelskap, d. v. s. att nedsättas till det öfri-

ga folkets väkor, hvaremot brott af ofrälsemän,

föröfvade mot dem, voro majestätsbrott. Sjelfva

deras tjenare och underhafvande hade många före-

träden framför menigheten.

Det fanns emedlertid en makt, som sökte göra

adeln väldet stridigt och uppresa sig öfver den och

öfver allt annat i staten: Kyrkan. Hon hade ve-

tat förskaffa sina gods och underhafvande, det s. k.

Andeliga Frälset, ungefår samma företräden, som
det verldsliga åtnjöt. Under bemödandet för det-

ta ändamål kunde en och annan kollission emellan

de båda makterna icke undvikas. Båda insågo lik-

väl snart, att deras styrka berodde af deras enig-

het, och då en djerf och tilltagsen man, Knut

Porse, Enkehertiginnan Ingeborgs gunstling, befa-

rades hysa afsigter på en inskränkning i de båda

partiernas välde, ingingo de, för denna vådas af-

böjande, år 1322 i Skara en förening, hvarige-

nom de lofvade hvarandra ömsesidigt bistånd, bå-

de emot sina fiender och till upprätthållande af be-

stående fördelar samt möjligen förvärfvande af nya.

De tider af olyckor, som hemsökte både Konun-
gahuset och landet under nästan hela. medeltiden,

de Sverkerska och Erikska ätternas tronbyte, fa-

miljetvister inom de följande regentslägterna, men
framför allt Galmar-unionen

,
erbjödo tillfallen till

nya inkräktningar, till nya förmåners förvärfvan-

de, hvilka de båda frälsena ej läto ob gagnade

förbigå. Det kunde således hända, att en utmärkt

ledamot af det ena eller det andra höjde sig till

ett anseende och välde, som trotsade både rege-

ring och folk, och af- och tillsatte Konungar. Så-

dana voro Riksdrotset Bo Jonson Grip och Erke-

biskop Jöns Bengtson Oxenstjerna. Engelbrekts

uppresning mot det Danska väldet syntes hota ari-

stokratien och hierarkien, men faran afböjdes ge-

nom hans mord. Då Carl Knutson, sjelf en gren

af den adeliga stammen, likväl ansåg oundgängligt,

att företaga en räfst, för att undersöka åtkomsten

af flera det andliga och verldsliga frälsets påståd-

da tillhörigheter, förjagades han från tronen, och

Sten Sture den äldre, hvilken man icke blygdes att

förebrå som ett fel, "att han ville göra bönderne

till herrar, dem naturen bestämt till skattskyldige
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•ca trålar", måste, till straff för sin omvårdnad om
folket, lernna regeringen, hvarvid bland orsakerna

till sans fall anmårkes den sällsamma, att som blott

en Konnng kunde dubba riddare, måste man hafva

en sådan. Aristokraterna, icke nöjde med de red-

bara förmånerna af makt och rikedom, eftersträf-

vade åfven ytans glans och ville smyckas och upp-

höjas af samma konungamakt, som de trotsade och

sökte öfverändakasta sä snart hon icke gick deras

ärender, eller nar hon vågade ställa sig på folkets

sida. Denna fåfänga är ett utmärkande drag i den

Svenska adelns karakter, och vi se henne, några

århundraden senare, då hon, under riksdagstiderna

nedsatt Konungen till en blott namnregent, likväl

sörja och pjunka öfver, om han vid utdelandet af

stjernor och band råkade förbigå någon af sine for-

tryckare eller förgäta dem vid en bjudning till sitt

bord eller en hoffest. — Adeln och de andelige ha-

de flera gånger förnyat den ofvannämnda förbindel-

sen i Skara och vid hvarje ny Konungs äntrade till

regeringen eller hvarje förlägenhet, hvari en sådan

befann sig, utvidgat sina privilegier, förbehållit sig

ensam besittningen af förläningar och embeten , fram-

för allt af rådsembetet, utestängt hvarje "vanbör-

ding
n

, d. v. s. icke-ädling, från sina rättigheter och

så förskansat sig, att nära nog ingen makt mer
återstod för Konungen, ingen rätt för folket och

nästan ingen utväg, att med statens inkomster be-

strida dess utgifter. Christian II, som insåg omöj-
ligheten att regera ett land, der tvenne kaster så

tiUvällat sig både regeringens och folkets behörig-

heter, gjorde det grymma och blodiga revolutions-

försöket i Stockholm d. 8 Nov. 1520, hvilket lik-

väl, såsom hvarje brott och hvarje våld, bedrog

gerningsmannen på dess väntade frukter, och, i stäl-

let att befästa hans tron, för alltid störtade ho-

nom derifrån och derpå upphöjde Gustaf Wasa.
Denne store man, sjelf utgången ur adelns leder,

kände likväl, att han måste vara icke adelns eller

något visst stånds, utan folkets, Konung, och skul-

le troligen ännu mer inskränkt adelns friheter, om
han icke behöft något gynna henne, för att kunna

påräkna hennes bistånd mot de andlige, hvilkas öf-

vervälde han ville begränsa. Han tillät således adeln

att återvinna de donationer och förpantningar tfll

kyrkor och kloster, som dess förfader alltsedan år

1453 afhändt sig, bekräftade åtskilliga af adelns

privilegier, förbjöd ofrälse personer att köpa adli-

ga gods eller gifta sig med adliga qvinnor, hvilka

sistnämnda, i sådant fall, förlorade frälsefriheten

för sina arfvegods. Men deremot tillhöll han adeln

att fullgöra sina skyldigheter, höll sträng vård öf-

ver rusttjensten , hvilken adeln icke sällan bestridt

efter godtycke, och förbjöd henne att slå under sig

krooohemman. Hans son och efterträdare, Erik XIV,

trodde sig vinna aristokratien på sin sida, och i

henne erhålla en bundsförvandt mot sine bröder, ge-

nom det han spridda en ökad glans öfver ståndet,

och omgaf det med nya fördelar; han inrättade så-

ledes vid sin kröning Grefve- och Friherre-värdig-

heten, som ej var en tom titel, utan förenades med
åtskilliga förläningar och lindrade rusttjensten, hvil-

ken minskades till hälften eller till 300 marks frälse-

och 200 marks förläningsränta, då den af hans fa-

der varit bestämd till hälften detta belopp, hvar-

jemte en Grefve tilläts behålla tre gårdar, en Fri-

herre två och den öfriga adeln en gård, helt och

hållet fri från all rusttjenstskyldighet. Från denna

tid härleder sig adelns fördelning i tvenne klasser,

utmärkt genom 3:ne särskilta titlar: Ådte, Välborne

och Välbördige. Alla dessa nådebetygelser förmåd-

de likväl icke hvarken befästa Eriks tron eller gö-
ra adeln till hans vän. Den glans och yppighet, han

införde vid sitt hof, lockade adeln till ett kostsam-

mare lefnadssätt. Detta fördrogs; men de stränga

vapensyner Konungen höll, och hvarvid mången fräl-

seman, som försummade sin länspligt, nedsattes till

skattbonde, men mången sådan deremot upphöjdes

till frälseman, väckte förtrytelse, och bland orsa-

kerna till Eriks afsättning, anfördes också, att "han

varit en rätt adelsfiende, som hyste afund, hat .och

illvilja till personer af högt stånd", att "han med
svåra rusttjenster och många legationer utmattat

rikets adel, den han velat alldeles förderfva samt

om lif och lefverne bringa." Johans regering var

mera gynnsam för adeln, som likväl icke underlät

att stämpla mot honom och söka stifta oenighet

inom hans familj; Carls var sträng och hård, men
hans allvar tillbakaskrämde intrigerna och de hem-
liga anläggningarna. Under Gustaf Adolf uppgick

likväl för adeln en bättre tid, och hon erhöll, utom

en lindring i rusttjensten, äfven säterifrihet, i det

henne tilläts, att slippa vapentjenst och kyrkotion-

de för de nya hemman, som upptogos på de gam-
la sätesgårdarnas ägor. Riddarhusordningen utfär-

dades, hvarigenom adeln immatrikulerades och för-

deltes i tre klasser: Grefvar och Friherrar, de hvil-

kas förfader beklädt riksrådsembetet och vanlige

adelsmän. Under denne Konung hade ståndet ett

tillfälle, att i krig förvärfva ära och byten, hvil-

ket ännu fortfor under Drottning Christinas minder-

årighet, så att denna period kan anses för Svenska

adelns egentliga gyllene ålder. Christinas förmyn-

dareregering var väl en aristokratisk styrelse, men
i spetsen för henne stod Axel Oxenstjerna, och med
all sin tiUgifvenhet för sitt stånd, hyste denne sto-

re man en ännu större för fäderneslandet. De mån-
ga missbruk, underslef och våldskräktningar åtskil-

lige adelsmän tilläto sig, hämmades eller åtminsto-

ne anmärktes och tadlades, och i rådets protokoll

erinrades mer än en gång härom. Man omtalade

huru skattebönder lades under adelns rå och rör,

och att man , för att göra sig sjelf en fördel af 20
till 80 Riksdaler, tillskyndade Kronan en skada på
några tusende. Sedan Christina, som sjelfmyndig

Drottning, tillträdt regeringen och fick gifva fria

tyglar åt sina böjelser, florerade adeln, men gick

i sitt öfvermod så långt, att Drottningen slutligen

icke fann något annat medel att rädda sig och ri-

ket undan följderna af sin oförsigtighet, än att ned-

lägga kronan. Tvistigheterna mellan adeln och de

öfriga stånden utbröto i synnerhet under hennes sty-

relse, så att hon, för att någorlunda tillfredsställa

de senare, utfärdade åtskilliga författningar, i syn-

nerhet till prästerskapets förmån, samt förklarade

ordet Yanbörding, hvarmed adeln betecknade hvar

Digitized by



6 AémU

och en icke-adelsman ,

n
att ingen annan därunder

skalle forstås, ån den, som vanslägtas ifrån sin

redliga börd, om ingen dygd och ära sig beflitar,

och sin härkomst med lättja och vanheder befläc-

kar. Alla andra af äkta säng och ärlige föräldrar,

vare sig adel, prester, borgare eller bönder här-

komne, skulle icke kallas vanbördige, eller ifrån nå-

got ärestånd i fäderneslandet uteslutas." Alla in-

sågo emedlertid nödvändigheten, att sätta en gräns

för adelns ständigt växande öfvervälde, och i syn-

nerhet att till Kronan återvinna de gods och för-

läningar, som tid efter annan blifvit henne afhända.

En reduktion påtänktes således af Carl Gustaf, ge-

nast efter hans uppstigande på tronen, och en så-

dan, ehuru i ganska inskränkt skala, beslöts också

år 1655; men den verkliga och behöfliga hindrades,

dels af hans krig, dels af hans förtidiga död. Den
följande förmyndare-regeringen hade ingen böjelse

att utföra förslaget; i synnerhet afböjde Rikskansle-

ren De la Gardie allt sådant. Man kunde dock icke

hindra de ofrälse stånden att yrka derpå, eller att

fordra medborgerliga rättigheter och vid 1660 års

Riksdag tvingade de in i Regeringsformen det för-

behåll "att vid tjensters besättande meriter och ka-

pacité, men icke härkomst, skulle komma att an-

ses." Rikskansleren fick öfverväldet i regeringen,

och dennas förfarande blef för riket så förderfligt,

att det påskyndade den räfst, hvarmed adeln länge

hotats. De ofrälse ståndens klagomål lemnades utan

afseende; presterskapets besvär öfver minskning i

kyrkotionden genom de många säteriernas och rå-

och rörs-hemmanens frihet derifrån, afslogs, "eme-

dan adeln borde få njuta sina privilegier till godo."

Sjelfva detta stånds begäran, att få skjuta harar

och fågel, ogillades, emedan jagt och djurfång gjorts

till ett adligt privilegium.

Redaktionen, som länge åsyftats, fördröjdes

väl någon tid efter Carl XI:s anträde till regerin-

gen, genom det krig, hvari okloka allianser, under

hans minderårighet ingångna, nu invecklade riket.

Men när det var slutadt, påskyndades utförandet

just genom krigets kostnader och omöjligheten att

betala dem i statens utblottade tillstånd. Adeln sök-

te visserligen afböja den fara. "-varaf hon hotades;

men de ofrälse ståndens yrkande på en reduktion

understöddes af Konungen och af sjelfva nödvän-
digheten. Härtill kom oenighet och söndringar inom
adeln sjelf, särdeles mellan den äldre och yngre,

hvilket allt sammanlagd t vållade vid 1680 års Riks-

dag en utvidgning af konungamakten, hvarigenom

egentligen ingenting annat åsyftades, än att fritaga

Konungen från det beroende af Rådet, hvari han

småningom bragts genom dettas fordran att anses

som en medlare mellan Konung och Ständer, men
hvaraf sedermera blef det formliga enväldet. Den
reduktion, som nn företogs, (se vidare Reduktion),

var det hårdaste slag, som hittills träffat Svenska
adeln och nedsatte henne betydligt, mindre genom
förlorade privilegier och samhällsföreträden , än ge-
nom inskränkning i dess förmögenhet. Carl XJI:s

krig och långa bortovaro från riket satte henne lik-

väl i stånd, att något hemta sig derifrån, och kri-

gets olyckor, jemte det betryck, hvari riket genom

dem bragtes, gjorde folket missnöjdt med enväldet

och väckte dess Önskan efter en friare styrelse,

hvilken vore lagligen nödsakad att rådfråga natio-

nens vilja. Den nya regeringsform, som efter Carl

XH:s död infördes och som ytterligare stadgades vid

Fredriks samt ännu mer vid Adolf Fredriks uppsti-

gande på tronen, var likväl i sjelfva verket min-

dre gynnande för folket, än för adeln. Denna må-
ste väl tfll formen dela makten med de tre ofrälse

stånden, men som hon hade öfvervigten i alla be-
tydande embetens besättande, och var ensam i be

sittning af rådsembetet, var inflytelsen å hennes

sida öfvervägande, och det var egentligen under he-

la riksdagstiden adeln som styrde landet. Ibland de

åtgärder, hon härunder vidtog, för att stadga sitt

välde, var äfven den, att hindra sin egen mångta-
lighet, och redan år 1720 bestämdes i Regerings-

formen: "Men som uti Sverige redan är större myc-
kenhet af Adel, än Landet kan tåla, så lärer Hans
"Majtt vara så nådig, inga flera med Adelig Skjöld

"att benåda, än alenast några fåå vid des Kröning,

"h vilka medelst märkelige Tjenster för Riket gjordt

"sig der til värdige, och blifva sedermera inge Adels-

"män gjorde, til dess Riket sådant kan tillåta." Den
yngre adeln, otålig öfver den äldres betydenhet på
Riddarhuset, der de två första klasserna afgjorde

alla beslut, tillkämpade sig likväl klassernas upp-

häfvande och införandet af omröstning per capita,

hvarigenom sjelfva ståndet vann i betydenhet, i sam-
ma mån som magnaterne derinom förlorade. Adelns

privilegier stadfastades , men utfärdades nu för för-

sta gången med de öfriga ståndens bifall, och icke

utan att dessa sistnämnda velat hafva dem i många
fall inskränkta, i synnerhet i anseende till rättighe-

ten att ensam besitta frälse-egendomar. Som dock

Bönderne ville utvidga konungamakten, men Preste-

och Borgarestånden satte sig deremot, bidrog den-

na söndring att afböja den hotande faran, och pri-

vilegiifrågan afgjordes efter Adelns önskan. 1772
års revolution satte en gräns för det ofog, aristo-

kratien under den s. k. frihetstiden bedrifvit, men
denna gräns var mindre form än verklighet, ty de

adliga privilegierna vidrördes föga. Endast skick-

lighet och erfarenhet, ej gunst eller födsel, gaf an-

språk på embeten, och ehuru Konungen ägde rätt

att utdela adelskap, förband han sig likväl att icke

utnämna mer än 150 nya adelsmän, 'åt hvilka in-

troduktion på Riddarhuset ej fick nekas. Säkerhets-

akten gjorde ett nytt intrång i adelns prerogativér.

Riksrådet upphäfdes helt och hållet och Konungens

Högsta Domstol, som nu inrättades, skulle bestå af

hälften frälse och hälften ofrälse. Endast rikets hög-
sta embeten och boftjenster förbehöllos adeln. Hvad
hon egentligen förlorade genom denna säkerhetsakt

och ännu mer genom revolutionen år 1772, var

dels inflytelse på riksdagarna. Då dessa ej mera
höllos på bestämda tider, och då Ständernas makt
så väsendtligt inskränktes, låg hela väldet icke

mer hos dem, och således ej heller hos det första

ståndet. Endast den väg, som från början varit

adelns upphof och källa: hofgunsten, återstod hen-

ne ännu till inflytelse, embeten och äreställen, och

denna väg tillslöts ej för henne genom någondera

Digitized by



JttfOl. 7

af dessa förändringar i Regeringsformen , tik» litet

mom den allt sedermera blifvit tillsluten. — Vid

1809 ån Riksdag måste adeln, eftergifvande for

tséeas kraf, afcäga sig flera af sina hittills inne-

baron rättigheter. Dessa eftergifter bestodo deri,

att den afsade sig uteslutande besittnings- eller för-

vaifnings-rättigheten af säterier, att den för all sin

egendom åtog sig bevillning och för sig och sitt

folk mantalspenningar, samt att nar utpantningar

verkställdes hos någon dess anderhafvande, panten

ej mer skulle kunna försäljas annat än efter gälde-

aarens hörande och med biträde af vederbörande

exekutorer, hvartill vidare kom åtagandet af inqvar-

tering och skjuts i likhet med skattehemman under

krigstider, men i fredstider endast till hälften. I

Regeringsformen stadgades dessutom, att adelskap

och greflig eller friherrlig värdighet, som hädanef-

ter förlänas, endast skulle tillfalla äldste sonen.

Rättigheten att stifta fideikommisser inskränktes äf-

vea så till vida, alt de undantags-förordnanden, nå-

gon testator gör vid bortgiftandet af fast egen-

dom , endast gälla under första mottagarens och dess

ankas lifstid, hvarefter med egendomen förfares en-

ligt allmän lag.

Adeln utgör för närvarande en personal af

11,000 af båda könen, innehafvare af egendom med
uppgifvet taxeringsvärde af 73,885,640 R.dr. Man
har likväl anmärkt, att adeln från 1821 till och
med år 1844, således på 23 år, sålt egendom mer
än den köpt för 16,239,322 R:dr, och från 1831
till 1841 graverat sina fastigheter med ytterligare

1,490,077, d. v. s. minskat sin förmögenhet med
nära 18 millioner. Detta förhållande är så mycket
betänkligare, som de adelsmän, hvilka sålunda för-

minskat eller helt och hållet beröfvat sig tillgången

tOl en oberoende existens, ytterst sällan ingå bland

de arbetande klasserna och således i någon mån bi-

draga att öka produktionen, utan söka sin utkomst

af rikets för adelns medlemmar lättast tillgängliga

embeten och Ijenster. I anseende till detta sist-

nämnda förhållande har man erinrat, att hela hof-

staten, d. v. s. Konungens och Kongl. familjens om-
gifning består af adelsmän, att alla högre platser

af någon betydenhet och större inkomst, med un-

dantag af dem, som erfordra lärdom och strängare

stadier, inuehafvas af adelsmän, att de i synnerhet

kastat sig på militärståndet, hvarest år 1839 fun-

nes bland Konungens Adjutanter och Ordonansoffi-

oerare 50 adelsmän och 4 ofrälse, bland General-

aéjntanterne 30 adelsmän och 2 ofrälse, bland Ge-
neralstabens 63 officerare endast 12 ofrälse, bland

Gardets officerare endast 3 ofrälse, vid hela kaval-

leriet endast 13 ofrälse till och med Ryttmästare-

graden, bland infanteriets 24 Öfverstar endast 2

ofrälse o. s. v. Deremot funnos vid Topografiska

korpsen endast 3 adelsmän mot 6 ofrälse, vid Inge-

mMcorpsen 2 adelsmän men 7 ofrälse, vid Artil-

leri-regimenterna 32 adelsmän mot 51 ofrälse till

ock med Kaptessgraden, och att vid Flottan adels-

mannens antal blott uppgår till tredjedelen mot de

•frälses. När man sålunda finner att adeln förnäm-

ligast lagt sig på sådana tjenster, hvilka endast er-

fordra ett ringare och ytligare kunskapsmätt, men

att likväl alla de embeten, som ingripa i stats-

machinens gång och kunna sägas utgöra styrelsen,

besättas nästan uteslutande med adelsmän, föres

man till betänkliga reflektioner öfver detta säll-

samma missförhållande.

De rättigheter och företräden Svenska adeln

för närvarande äger framför andra medborgare , äro
hufvudsakligen följande : Representationsrätten , den

största och väsendtligaste af dem alla, hvarigenom
adeln utgör en fjerdedel af den lagstiftande makten
och, genom sin och de öfriga ståndens beskaffen-

het, således äger ett, icke juridiskt, men faktiskt,

anspråk på rikets flesta embeten och tjenster. Hof-
rätt är adelns första domstol i alla arfs-, förmyn-
derskaps- och konkursfrågor; Jus Patronatus och

rättigheten att kalla husprest tillhör adeln, den för-

ra likväl endast i följd af sådan egendoms besitt-

ning, med hvflken den är förenad; säterifrihet kan
flyttas till annat frälsehemman som adelsman äger;

han kan, om han äger skattefrälse-hemmansränta

och jorden, hvaraf den utgår, säljes utom börd,

lösa densamma, hvarigenom hemmanet i hans hand

ikläder sig full frälse-egenskap; adelsmans hus, gård

och frälsejord i städerna äro fria från all Kro-
nans tunga; han kan anlägga såg- och mjölqvarn

till eget och underhafvandes behof å sin frälsejord,

kan lösa till sig sådant frälsegods, som till Kronan

indrages för kronobalanser, kan hafva i sin tjenst

handtverkare till eget behof och äger kronoandelen

af böter för alla brott, begångna å dess ägor.

Stora och lysande namn tillhöra Svenska adeln

och den räknar inom sig män af den största för-

tjenst om fädernesland och mensklighet. Men adelns

allmänna karakter som Stånd, är ej lika lysande.

Tvärtom vittnar Sveriges historia, att de aldrafle-

sta folkets olyckor, förluster, lidanden och mot-
gångar vållats af adelns egennytta, herrsklystnad

och liknöjdhet för både landet, som hon velat äga,

folket som hon velat kufva och sjelfva konunga-

makten, som hon velat beherrska i samma stund

hon smekt och smickrat dess innehafvare. Enskil-

de adelsmäns dygder, förtjenster, krigiska, med-
borgerliga och snillebragder utgöra härifrån äro-

fulla undantag, men likväl endast undantag.

Adeleranhi, Göran Somvue. Hans faders namn
var Törnqvist. Han gjorde sig på sm tid utmärkt

såsom docent i litteraturen och- de sköna konster-

na. I sällskap med en hop unga studenter, inrät-

tade han åren 1688 och 1689 den första Svenska
* teater i Lejonkulan på Djurgården, och anses som
författare till tredje akten (öppningen) af ett till—

fallighetsstycke, gifvit på Carl XI» födelsedag år

1689. Bemärkt af regeringen, gjorde han år 1704
en utländsk resa, hvarunder han i synnerhet ög-

nade sig åt arkitekturens studium, blef, efter åter-

komsten derifrån, år 1707, Hofarkitekt och an-

ställdes som biträde åt Tessin vid byggnaden af

Stockholms slott. Han blef sedan Stadsarkitekt

och Byggnads-borgmästare i Stockholm. Med Tes-

sin invecklad i riksdagarnas stridigheter, afsattes

han år 1727 från de embeten, hvarifrån kan utan

dom ack ransakning kunde skiljas, nemligen hof-
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och sUdsarldtekttysslorna. Född 1668, död 1739.

— Vida namnkunnigare år likväl hans son,

Atolerants, Carl ff^redriU, nast Tessin Sveri-

ges störste arkitekt och på sin tid en af de störste

i Europa. Efter sin faders vilja, ingick han i ett

civilt embetsverk, Kammarrätten, for att på det-

ta sätt bereda sig en sorgfri existens; men efter

fadrens död öfverlemnade han sig helt och hållet

åt sin böjelse for konsterna och företog, till sin

utbildning deri, en utländsk konstresa, hvarvid han

' till en del understöddes af staten. Återkommen
derifrån år 1744, blef han Konduktör vid slotts-

byggnaden, i hvars fullbordande han hade en gan-

ska verksam del och för hvilket ändamål han fö-

retog en ny utrikes resa, att från Frankrike in-

skaffa konstnärer till palatsets prydande, samt mo-
deller till möbler. Direktionen öfver Hofkapellet

och öfver Franska spektaklet uppdrogs åt honom,
och han visade sig fullkomligt vuxen detta värf,

emedan han, utan att göra anspråk på mer än dille-

tantism, dock hade lika mycken insigt som smak

i allt hvad skön konst hette, och var ingenting

mindre än främmande för vitterheten och musiken.

Dessa hans egenskaper x tillika med hans angenäma
umgängessätt, gjorde honom snart bemärkt af hof-

vet och drog honom således in i dess krets. Han
blef Hofjunkare, Hofiuteodent, Öfverintendent, Un-
derceremonimästare vid Serafiraerorden

,
Friherre,

Riddare och slutligen Kom. af K. 0., Preses i Målare-

akademien och Brandförsäkringskontoret, Fullmäk-

tig i Riksgäldskontoret samt Ledamot af Veten-

skaps- och Vitterhetsakademierna. Men med des-

sa utmärkelser följde äfven andra sidans afund, in-

triger och skadelystnad, passioner, alltid verksam-

mast under partitider, såsom de dåvarande i Sverige.

Tvenne förföljelser anställdes mot honom, den ena

för det han under sin senare konstresa varit något

längre borta än föreskriften medgaf, och den andra,

för det han, efter Konung Adolf Fredriks önskan,

byggt en liten trädtrappa i slottet, till lättande af

kommunikationen mellan \ aningarna. Hans vänners

mellankomst räddade honom från den förra af dessa

förföljelser, och revolutionen år 1772 från den se-

nare. — Utom fullbordandet af Stockholms slott, har

Sverige och dess hufvudstad honom att tacka för

tlera af deras yppersta byggnader. Sådana äro: Adolf

Fredriks kyrka, en af de i renaste stil uppförda,

Stora operahuset med Prinsessans, numera Prins

Gustafs palats, raidt deremot och den bro som
förbinder Lofön med fasta landet, ett till utseen-

det mindre betydande verk, men likväl ett af de

svåraste, emedan det under vattnet måste utföras

till ett gansk. netydligt djup och på en osäker

botten. Dessa tre hvar för sig olika arbeten vitt-

na om hans djupa insigter i alla arkitekturens gre-

nar, samt, öfverallt der de varit möjliga att an-

vända, om hans ädla smak och höga skönhetssinne.

Planen till Nya bron i Stockholm är äfven af ho-
nom, men de, som hade verkställigheten om hän-

der, begingo vid utförandet flera afvikelser, som
voro lika många väsendtliga fel och hvarigenom
idéen förstördes och brons samt torgets utseende

skadades. Många enskilda byggnader äro äfven

af honom. — Adelcrantz var en af dessa högstäm-
da naturer, lefvande för den idé de omfattat och
egnande sin verksamhet, sin kärlek, alla sin kropps
och själs krafter deråt, med glömska och försa-

kelse af jordisk vinst och materiella njutningar.

Flärd, egennytta, hämndbegär, alla låga passioner

med ett ord existerade ej för honom. Då medel
tröto till slottets byggnad och det skulle bedröf-

vat den gode Konung Adolf Fredrik om han måst
vidkännas något afbrott i denna sin älsklingssys-

selsättning, pantsatte Adelcrantz sitt bordsilfver

för att skaffa nödiga tillgångar, talte icke allenast

icke derom, utan glömde till oeh med bort hela sa-

ken , ända till dess Gustaf ni
,

långt derefter un-
derrättad om förhållandet, lät inlösa och till ho-
nom återställa hans egendom. I sina yngre är ha-
de han gifvit sitt hjerta åt en hoffröken, medhvil-
ken han likväl aldrig blef förenad, emedan andra

förhållanden hindrade det. Något annat föremål

utträngde henne likväl aldrig ur hans kärlek och
han dog ogift. Hans syskons barn blefvo deremot
hans egna; åt deras uppfostran egnade han sina

tillgångar, och, hvad som sedan blef öfrigt, åt

den konst, som ägde hans hyllning, åt samlingar

af dess alster och åt ungdomens undervisning deri.

Först vid 79 års ålder nedlade han sina befatt-

ningar. Född d. 3 Jan. 1716, död d. 1 Mars 1796.

Adellfr ocli Årlig, ett gammalt ordspråk, som
betecknar att adel och ära bör följas åt. I gam-
la Svenska handlingar förekommer derföre uttryc-

ket: "Vid min adeliga ära!" etc.

A^elnfanan, en af adeln ensam underhållen korps

,

som bestod af 395 man. Dess uppkomst lärer date-

ra sig från Konung Erik XHI:s af Pomern tid, då

Svenska Rådet, år 1426, uppsatte 300 beväpnade

och beridna skyttar till Konungens tjenst, en på
den tiden svår ansträngning, emedan i landet var

stor brist på härtill dugliga hästar. I senare ti-

der indrogs manskapet och endast officersplatser-

na bibehöllos, men hvilka äfven numera blifvit in

dragna och lönerna anslagna åt Invalid-inrättnin-

gen på Ulriksdal.

Adelsvärd,^ en rik, adelig ätt, hvars ursprung-

liga namn var Hultman, men som adlades 1719

på samma gång med en annan, vid namn Kejser.

Adelall, Adal»O, AInö eller Alsntt, en ö i

Mälaren, innefattande, tillika med Björkö, en soc-

ken om 28J|ofm., 19 fm. mtl. med samma namn, och

hörande till Färentuna härad i Upland. — Rörande

namnets härledning har man uppkastat en mängd
gissningar. I äldre handlingar, såsom i den s. k.

Alsnö-stadgan af år 1285, m. 11. nämnes ön Alnu,

hvilket gifver föga sannolikhet åt ett senare an-

tagande i följd af namnet, att "de ypperste af

adeln , hvilka fordom bott uti Björkö stad (på när-

liggande Björkön), så länge den var i välstånd,

hafva haft deras örte-, krydde- och afvelsgårdar

der uppå Alsnön." — Ön har intill senare tider

haft skog till husbehof. Jordmånen är temligen

god. — Märkvärdigast är ön för sina många forn-

lemningar, hvilka utvisa en ganska tidig befolk-

ning. De märkligaste förekomma i grannskapet af

kyrkan. Här synas på . en icke obetydlig höjd grund-
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murar efter en större byggnad, som anses varit en
konungaborg, d. v. s. boning för de fordna Konun-
gar, hvilka, enligt hvad man känner, åtminstone

vissa tider uppehållit sig på ön. Den närliggande

byn heter ännu Hofgården. Följande regenter haf-

va här utfärdat bref, nemligen: Magnus Ladulås

,

Birger och Torkel Knutson. Ännu omkring år 1420
räknades Alsnö (i Konung Eriks af Pommern Jord-

bok) bland kungsgårdarne. Man känner icke när

fastet blifvit förstördt.— Vid Alsnö kyrka äro ock
tre stora ättehögar, kallade Kungshögarne — alla

tre försedda med fotkedjor. Dessutom ses här en

lemning efter en tingshög och åtskilliga stensätt-

ningar. På Stenby ägor, norr ut från kyrkan, är

det så kallade Skansberget, hvarå synas väldiga

lemningar efter en gammal ringmur, i hvars grann-

skap äfven en mängd ättekullar och stensättningar

äro. I öfrigt förekomma borgmurar vid Mällby,

Hallstad och på Eliholmen, samt grafkuUar nästan

vid hvarje by, äfvensom åtskilliga runstenar. —
Alsnö kyrka år gammal, men företer inga märk-
värdigbeter. Socknen har 575 innev. och hörer

till 3:dje klassen. Adr. Stockholm.

AdelOf, en socken, belägen i Småland , 2 mil ifrån

staden Grenna, består af 63£ ofm. 53 J fm. mtl och

hörer till 2:dra klassen. Folkmängden utgör för

närvarande omkring 200B personer. Adr. Grenna.

Kyrkan är nybyggd. Förut fanns här en mycket gam-
mal kyrka af träd, som säges varit byggd år 1428,
således öfver 400 år gammal då hon nedrefs.

Om dess höga ålder vittnade åtskilliga väggfasta

prydnader, bland hvilka voro tvenne taflor från

katholska tiden, målade på guldbotten och före-

ställande händelser ur martyrhistorien. Huruvida

vid trädk' rkans nedtagande dessa märkvärdiga forn-

lemningar blifvit tillvaratagne, är obekant; troli-

gen hafva de, såsom ofta är fallet med dylikt nu

för tiden, gått förlorade. I socknen äro tre säte-

rier, nemligen Södraholm, 3 mantal; Fotsjö, 1

mantal, samt Näs, 2 j mantal. Den sistnämde egen-

domen innehades i början af 17:de århundradet af

en viss Erik Get, gift med Martha Bock, hvilka

personers namnschiffer och vapen finnas inhuggna

uti en gammal spishäll i salen. Få år derefter in-

träffade det namnkunniga Bröllopet på Näs, som
jraf anledning till en gammal visa, och hvarest af

en besynnerlig tillfällighet alla närvarande personer-

na hade djurnamn. Brudgummen var Mathias Ulf,

bruden Maria Get , hennes föräldrar voro ofvannämn-

da Erik Get och Martha Bock. Bengt Rädf var mar-

skalk och en fröken Martha Uggla brudsäta , eller den

som klädde bruden. Presten hette Björn Germunds-

son, förridaren Anders Bröins och spelmannen Nils

Svala. Bland de öfriga gästerna befunno sig Bengt

Baqge, samt Måns Drake, Jonas Orre och Erik Gris,

alla åtföljda af sina Drakar, Orrar och Grisar.

1 socknen förekomma några fornlemningar, deri-

bland en ättehög nära kyrkan, samt på prestgår-

dens ägor en forntida begrafningsplats , utmärkt

genom grafkullar och sten«ättningar. AUmogen be-

rättar, att der fordom varit en stad med namnet

Walberg. På ägorna till Södraholm synas ock

lemningar efter ett domaresäte.

Adil, son af Ottar Wendelkraki, ärfde tronen ef-

ter sin fader, och lärer hafva lefvat, enligt Dahlin
i 7:de, men enligt Rosenhane i 6:te seklet. Han
var en tapper, klok och mäktig Konung, bland
annat bekant genom sin gemål Yrsas sagolika äf-
ventyr. (Se Yrsa.) Vid ett stort offer eller Disar-
blot i Upsala, då han, enligt bruket, skulle rida

omkring templet, föll han, som eljest var en ut-
märkt ryttare, omkull med sin häst och stötte

hufvudet mot en sten, hvaraf han dog.

Adtlat, en af Konung Rolf Krakes berömda ber-
serkar. Han var jättelik till växten och oöfver-
vinnerlig i krig.

Adlerberfr. Under detta namn adlades den namn-
kunnige Erkebiskopen O. Svebelii trenne söner. (Se

Soebetius.)

Adlerbeth, Göran Gudmund, son af Asses-

soren Adlerbeth, ingick vid 20 års ålder i Kansliet

och utmärkte sig redan som ung genom sina skal-

deanlag, som förskaffade honom inträde i det vitt-

ra samfundet: Utile dulci. Hans öfversättning af

Racines Iphigenie ådrog honom Gyllenborgs upp-

märksamhet och bifall , och genom honom infördes

han i Gustaf ni:s enskilda litterära krets. Konun-
gen utnämnde honom redan 1778 till Riksantiqva-

rie och sin handsekreterare, samt tog honom med
sig på sin resa till Italien, hvarunder han tjenst-

gjorde såsom föredragande af Krigs- och andra

Kansli-ärender. Vid Svenska Akademiens instiftel-

se blef han en af dess första ledamöter. I Vit-

terhetsakademien , dit han samma år 1786 inträd-

de, valdes han .till Sekreterare och erhöll titel af

Kansliråd. Vid det ryktbara Plenum på Riddarhu-

set d. 21 Febr. 1789, vågade han, ehuru person-

ligt tillgifven Konungen, och utgörande snart sagdt

en af medlemmarne af hans hus, höja sin stämma
mot honom och besvärja honom att lemna adeln

betänketid, hvilket äfven af Gustaf III bifölls, och

hans nåd för Adlerbeth minskades icke genom dennes

frimodighet. Han lefde efter Gustafs död utan nå-

gon egentligen offentlig befattning, egnande sig åt

sin käraste sysselsättning: vitterheten, intill år 1809,

då han inkallades i Statsrådet vid dettas första upp-

sättning, och der han qvarblef till 1815, då han tog

afsked derifrån. Ridd. och Kom. af N. O. Serafimer-

riddare. Född d. 21 Maj 1751, död d. 7 Okt. 1818.

Hvad som beredt Adlerbeths namnkunnighet är

mindre hans embets- och statsmanna-, än hans lit-

terära, förtjenster. Han var i förra hänseendet

utmärkt redlig, kunskapsrik och samvetsgrann, full-

gjorde noggrannt sina pligter, men hade hvarken

tillfälle eller troligen egenskapen att ingripa i hän-

delserna och göra sig ett stött iamn på den po-

litiska banan. Deremot var han så mycket ut-

märktare såsom vitterhetsidkare. Bildad efter an-

. tikens och Franska mönster, skref han flera dra-

matiska arbeten och öfversatte några. Af de för-

ra är operan: Cora och Alonzo samt tragedierna:

Ingiald Ulråda och Kelonid de förnämsta. De äro

regelrigtiga, hafva en vacker versbyggnad, upp-

höjda tankar och väl hållna karakterer; men rör-

ligheten, det friska lifvet och den högre inspira-

tionen fattas. Hvad som emedJertid skall göra
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10 Adlerfelt.

hans sann odödligt inom den Svenska vitterhetens

håfder, ar hans metriska öfversättningar af Virgi-

lius, Horatias och Ovidii Metamorfoser, hvari han

på vårt språk är oupphunnen och på intet språk

öfverträffad. Adlerbeths enskilta karakter var lika

ren och ädel som hans bildning. Den enda, icke

fläcken, -men sällsamheten deri, var en öfverdrif-

ven sparsamhet, som dock gällde honom sjelf , och

ej besmittades med ens en skymt af egennytta.

Han tog afsked ur Statsrådet, som det säges, huf-

vudsakligen derfore, att man ville göra honom till

Exellens, och den högre representationskostnad,

som denna värdighet skalle medföra, fruktade han

skulle ruinera honom. Han emottog likval ingen

annan pension, än den ringa han haft såsom Ko-

nungens handsekreterare. — Hans son

Adlerbeth, Jakob, född 1785, förste Expedi-

tionssekreterare, Ledamot af Vitterhetsakademien

och stiftare af Göthiska Förbandet, omkom genom

vådlig händelse d. 2 Sept. 1844, och den friherr-

liga ätten utgick med honom.

Adlercreutz» Carl Johan, det mest lysande

namn i Sveriges nyare krigshistoria. Son af kor-

netten Thomas Adlercreutz til) Kiala , blef han vid

13 års ålder Vice-korporal vid Finska Lätta Dra-

gonkorpsen, var vid Finska krigets utbrott Kapten

vid Savolax regemente, utmärkte sig under fälttå-

get vid flera tillfallen, avancerade i grader och

fick år 1804 uppdrag att värfva och organisera

ett eget regemente, hvars chef han var, då 1808

års krig började. Då Grefve Lövenhjelm, Finska

arméens Generaladjutant, d. 16 April vid Pyhe-

jocki fallit i Rysk fångenskap, blef A. hans ef-

terträdare, och med honom inträdde ett nytt sy-

stem för krigets förande och en ny anda i arméen

och dess operationer. Två dagar derefter, d. 18

April, stod slaget vid Sikajocki* der Adlercreutz,

med en djerf manöver, genombröt fiendens center

och slog honom på flykten. Det var nu ej mera

den Finska, utan den Ryska arméen, som retirera-

de och förföljdes. Nio dagar senare blefvo Rys-

sarne åter slagne vid Revolax, med en förlust af

en general, 7 officerare och 400 man fångne , och

utom åtskilliga mindre träffningar segrade Adler-

creutz efter hvarandra i striderna vid Ny-Carleby

d. 23 Juni, vid Lappo d. 14 Juli, vid Alavo d.

17 Aug. och vid Kuortane d. 21 Sept. Finska

arméens försvagande, hvilket stod i jemnt förhål-

lande till fiendens förstärkning, nödgade likväl A.

till ett återtåg, som fortsattes hela hösten, ända

upp till Finlands gräns. Försöket, att tillkämpa sig

ett annat resultat af härens otaliga ansträngningar,

gjordes vid Oravais d. 14 Sept., der den blodiga-

ste träffhing under hela kriget föreföll, och der den

förenade Svenska och Finska arméen under Adler-

creutz's och Vegesachs befäl med en förlust af 40
officerare och 1400 man, visserligen behöll äran

och slagfältet, men ej mäktade förändra händelser-

nas gång. Det var det sista på Finlands jord. Den
reträtt, som nu egentligen vidtog under «n tilltagan-

de, ända till 40 grader stigande, köld, med en af

strider och brist försvagad här, förande med sig

6000 sjuka och sårade, utan att fienden förmådde

fråntaga henne en enda kanon eller ens' en tross-

kärra , är en af de vackraste bragder någon armées

häfder kunna uppvisa. Vid Wiret stod d. 1 1 Nov.
en kort träffning, som d. 19 följdes af konventio-

nen i Olckjoki, hvarigenom arméen fick rådrum att

obehindradt återtaga inom Svenska gränsen. A.,

som efter hand belönats med Generalmajors titel,

Friherrevärdighet och Svärdsordens Stora Kors , for

nu till Stockholm, der han på det mest smickrande

sätt cmottogs af alla klasser och der tillfället vän-

tade honom, att förvärfva en ny förtjenst om fä-

derneslandet, genom utförandet af revolutionen d. 13

Mara 1809. Medelst Konungens arrestering, såle-

des förhindrandet af hans resa från Stockholm och
det inbördes krig, som troligen häraf blifvit en

följd, var statshvälfningeh de facto verkställd och

kan förnämligast anses som Adlercreutz s verk. Han
inkallades i Statsrådet vid detsammas organisation,

förde, såsom Generaladjutant, befälet öfver arméen

både under freden och under fälttagen i Tyskland

och Norrige åren 1813—14, och utmärkte sig öf-

verallt med det mod, den rådighet och rättskaffen-

het, som karakteriserade honom. En kort sjukdom
slutade d. 15 Aug. 1815 alltför tidigt hans verk-

samma lif i en ålder af endast 58 år. Han hade

under tiden befordrats till General, beklädts med
Grefvevärdigheten , blifvit prydd med Serafiraeror-

den och flera utländska ordnar. A. var krigare till

kropp och själ, och utrustad med bådas förenade

egenskaper för detta yrke. Stark och härdig till

sin fysik, oförskräckt, icke öfverdådig, snabbfatt-

lig, rådig, seende sakerna i stort, begåfvad med
anförarens blick och lugn , tillika med. soldatens eld

och mod
,
upphöjd till sina tänkesätt

,
glad och frynt-

lig till lynnet och förtjent att lysa på en större

krigsteater, der han sannolikt skulle blifvit en af

århundradets förste härförare. — Hans äldste son,

Adlercreutz , Fredrik, Öfverstelöjtnant, har

gått i Kolumbiansk tjenst, der utmärkt sig genom
flera bragder, särdeles vid Kar thageoas eröfring,

och blifvit befordrad till Guvernör i en provins.

Adlerfelt, f»ust&f, son till Hofkamreraren Ad-
lerfelt, en bildad och studerad man, antogs, efter

återkomsten från sina utländska resor, år 1700,
af Carl XH tiil dess Hofjunkare, och utnämndes se-

dan till Kammarherre, följde Konungen under dess

fälttåg, öfver hvilka han författat en noggrann
dagbok och stupade vid hans sida i slaget vid Pul-

tava. Född 1671, död d. 28 Juni 1709.

Adierfelt, Per, den förres broder, ingick i

krigstjenst 1700 och avancerade småningom till

Generalmajor, deltog i de flesta af Carl Xllrs

krigsoperationer pch fältslag, blef fangen vid Pul-

tava, men åter genast frigifven af Gzaren, blef

Riksråd år 1739 och dödskjuten på Norrmalms-
torg af de upproriske Dalkarlarne, hvilka han var

utsänd att lugna och öfvertala till fred och lyd-

nad. Född 1680, död d. 22 Juni 1743.
Adlerfelt, Carl, den sistnämndes son, tjente i

yngre år som Officer både i Sverige och Frank-
rike, och blef år 1748 en. af de förste Svärds-
ordensriddarne, deltog i Pommerska kriget, blef

derunder utnämnd till Generalmajor och 1764 till
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Adler ftalvlu. 11

Landshöfding i Malmöhus lin, om hvilket han för-

vårfvat sig förtjenster, som alltid der förvara' hans

anm i tacksamt minne, genom sina outtröttliga

omsorger för vägarnas förbättring och den all-

männa hushållningen. Född 1719, död den 20
Jan. 1769.

Adler telvlnn, son till Syndikus i Strengnäs

Peder Hansson, sattes genom stiftets Biskop Petri

Jon» omvårdnad i tillfälle att studera, hvartill han
hade ovanliga naturanlag, gjorde sig hemmastadd
i nästan allt sin tids vetande, således äfven i me-
dicin och theologi, ingick 1620 som Assessor i

Svea Hofrätt, ådrog sig tidigt Gustaf Adolf den

Stores uppmärksamhet, som skickade honom till

Götheborg, att foga anstalt om stadens grundlägg-

ning, och sedan använde honom i flera diplomati-

ska värf. De följande regeringarna omfattade ho-
nom med samma förtroende. Han utnämndes till

Hofkansler och 1643 till Minister vid Westfaliska

fredsverket , i hvars befordrande till slut han hade
mycken andel, dervid fullgörande Drottning Christinas

vOja och, som man vill påstå, kanske med allt-

för mycken noggrannhet. Belöningen derföre blef

Riksråds-embetet och Friherre-värdighet. Gustaf

Adolf hade föruf gjort honom till adelsman, hvar-
vid han antog det hälft Tyska, hälft Latinska namn,
under hvilket han är känd. EfteT hemkomsten från

fredsslutet med Polen 1752, hvilket han verkställt,

afled han hastigt. Född 15?0, död d. 24 Ang.

1652. Storkyrkans i Stockholm dyrbara altartafla

är en skänk af hans enka.

Adlersparre * €3eoraj 9 son till Överstelöjtnan-

ten Adlersparre, utmärkte sig i ungdomen genom
sitt lifliga, glada lynne, sin lätthet att lära, sin

färdighet äfven i kroppsöfningar, tog vid 15 års

ålder militärtjenst
,
gjorde Finska kriget 1788

—

1 790 , blef dernnder fangen , bemärktes efter åter-

komsten af Gustaf IH, som skickade honom i ett

hemligt uppdrag till Norrige, men tog år 1793
afsked som Ryttmästare

?
för att egna sig åt lit-

teratören och studierna. Han hade redan, ehuru

täflande med Thorild, år 1783 vunnit priset i säll-

skapet Utile dulci och utgifvit två häften skalde-

stycken. Nu ställde han sig i spetsen för en för-

ening af flera Sveriges störste författare, för att

utgifva Läsning t Blandade Ämnen, den bästa tid-

skrift Sverige någonsin ägt , och som röjde
,
jemte

en lögn frimodighet, bekantskap med tidens bättre

rigtning i alla hänseenden och ett varmt nit att

befordra dess reformationsåsigter. Den upphörde

likväl efter fyra års förlopp , emedan den icke gyn-

nades af de maktägande. Adlersparre gick vid kri-

gets utbrott 1808 åter i tjenst, utnämndes till Ma-
jor, Öfverstelöjtnant och öfveradjutant samt place-

rades vid Vestra Arméen. Det var här han skulle

grundlägga sin odödlighet, då han i början af Mars

1809 af vänners och kamraters förtroende ställdes

i spetsen för Wermländska fördelningen af nämnda
armé, hvilken neslöt marchera- till Stockholm att

utföra den statshvälfning, fäderneslandets vådor på-

kallade som enda räddningsmedlet. Genom Adler-

creutx s beslutsamma vagstycke lyckades företaget,

bvars utgång eljest varit åtminstone oviss , och som

A. sjetf ganska rigtigt bedömde i anseende till nar
tionens sinnesstamning, då han, vid intåget i Stock-
holm, sade till den, som red vid hans sida, om det

kring honom skockade jubelerande folket :

nDet här
folket, som nu hurrar åt mig, skulle gjort detsam-
ma om det sett mig hänga.

71 Med ankomsten till

hufvudstaden var visserligen A:s egentliga stora an-
del i revolutionen förbi, ty utvecklingen blef icke

i allt sådan han velat, och nan upphörde äfven snart

att leda händelsernas gång; men verkets lön tillföll

honom likväl i rikt mått. Han insattes genast i

Riksföreståndarens Råd, sedermera i Statsrådet, ut-

nämndes till Friherre och Kommendör af Svärdsor-

den, uppdrogs att underhandla med Carl August om
hans val till Svensk tronföljare, emottog honom
\id hans ankomst till Svinesund, och då A., dels af

kärlek till lugnet, dels kanske till följd af person

ligt missförstånd och obehag, redan i Maj månad
år 1810 utbytte Statsrådsplatsen mot Landshöfdinge-

embetet i Skaraborgs län, upphörde likväl icke de

följande regeringarnas välvilja och nådebetygelser

mot det nya statsskickets upphofsman., Han öfver-

hopades med alla de titlar och prydnader, som här

kunna tillfalla en undersåte, blef Generalmajor, Se-

raflmerriddare, Grefve och Exellens. Äfven en få-

tölj i Svenska Akademien erbjöds honom , men hvil-

ken han ej emottog. År 1824 begärde han afsked

från Landshöfdingetjensten , och tillbragte sin åter-

stående lefnad i ett lugn , som det hade varit önsk-

Hgt att han ej afbrutit genom utgifvandet af de

historiska handlingarna , emedan man i dem ej utan

skäl tadlat, dels åtskilliga af hans omdömen, dels

det mindre grannlaga valet af de utgifna dokumen-
terna, hvårföre han också år 1831 ställdes till an-

svar för tryckfrihetens missbruk och dömdes till bö-

ter. Född d. 28 Mars 1760, död d. 23 Sept. 1835.

A. var en man med sällsynta natursgåfvor, som kun-

nat göra honom till en stor man, om icke deri sak-

nats denna själsspänstighet , denna moraliska kraft

,

hvilken är den oro, som sätter det menskliga ur-

verket i rörelse och hvarförutan äfven de yppersta

anlag aldrig bära sin rätta frukt. Han hade kun-

nat blifva utmärkt både som litteratör och stats-

man, om han gifvit sig tid att follt genomtänka och

haft ihärdighet att genomföra något värf. Nu blef

han i båda hänseendena endast fragmentarisk. Hans

prosa är stundom nästan klassisk, hvarom hans lilla

skrift:
nBHck på de äldre Wasa-konungarnes regent-

värde* vittnar; men den är blott ett utkast, som

aldrig fullföljdes. Til] den nya skapelse man af

honom väntat efler statshvälfningens utförande, ha-

de han icke gifvit sig tid att genomtänka något

förslag, och det är ovisst, om han i detta fall

ens, hyst några idéer. Sveriges öde låg en tid

verkligen i hans händer, men han lät det falla

derur, öfverlemnande åt andra att bemäktiga sig

den dyrbara klenoden och göra ett fuskverk deraf.

Adlersparre » Carl Aaajust, son af den fö-

regående, född år 1810, Militär och Kammar-
herre, utgaf vid 20 års ålder en samling smärre

skaldestycken och har sedan författat åtskilliga,

dels poetiska, dels prosaiska, uppsatser och min-

dre arbeten, under det antagna namnet: Ålbano.
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12 Adleraparre* Adneering*

Adlenparro, Sone, Fröken, dotter till vice

Landshöfdingen i Jemtland Axel Adlersparre, Georgs

yngre broder, har utmärkt sig som lycklig por-

trättmålarinna.

Adierstam » Hagnus, Kommerseråd, har gjort

sig känd som utgifvare af Jomsvikinya-sagan , den

han på Svenska öfversatt år 1815.

Adlerstedt, född Banck, adlad år 1691, använd

i diplomatiska värf och död som Kommerseråd år

1734, i en ålder af 78 år, har gjort sig känd

genom åtskilliga både prosaiska och poetiska skrif-

ter, särdeles med ett sorgeqväde öfver fru Brenner.

Adlerstrale, Jonas, son af en hammarsmed i

Wermland, Anders Andersson, egnade sig åt stu-

dierna, men öfvergaf dem för krigsyrket och tog

vid 17 års ålder tjenst som Volontär vid Nerikes

och Wermlands regemente, bevistade från denna

tid de flesta af Carl XD:s krigsoperationer, äfven

kalabaliken i Bender, Stralsonds belägring och fält-

tåget i Norrige, adlades 1720 och afled såsom

Generalmajor och Kommendant i Stralsund. Född
1684, död 1758.

Adolfsberg* helsobrunn, belägen ati Arstads soc-

ken i Nerike, $- mil från Örebro, "upptäcktes" år

1613, ehuru man vet att den redan förut va-

rit begagnad. Den har varit mer och mindre be-

sökt, till dess den genom ett bolags försorg blif-

vit försatt i behörigt skick. Den har ett rymligt

badhus, värdshus m. m. Af källans vatten bildas

flera små kanaler, dem konsten ledt genom den

omkringliggande parken, och på flera ställen öf-

verbyggt med kostsamma stenbroar och vackra

Chinesiska bryggor. Emellan kanalerne äro Engel-

ska gångar anlagde och i trakten omkring källan

har bolaget låtit plantera mellan 7 och 8000 träd.

Adolfsberg har två källor. Den ena, som ligger

högst, är den äldsta; den andra är först i senare

åren upptagen. År 1839 gjordes härstädes en in-

rättning för både varma och kalla bad. Uti bad-
huset betjenas med gyttje-, dusch-, hepatiska och
jernbad. Erfarenheten har visat, att detta helso-

vatten är ett af det bästa inom fäderneslandet,

och flere olikartade sjukdomar, såsom skrofler och
rachitism, maskplågor, reformar, skabb och andra

utslagssjukdomar, samt äfven och egentligast, alla

lidanden af kronisk natur, såsom gikt, rheumatism,
dålig matsmältning, m. fl., jemte melankoli, hypo-
kondri, hysteri och nerfsvaghet i allmänhet, samt
oordningar i urinvägarne och vid menstruationen,

hafva blifvit genom bruket af detta vatten full-

komligt häfne. Den å stället befintliga gyttjan

torde hafva en väsendtlig del uti dessa lyckliga

kurer.

Adolfsforss (nedre), ett jernbruk i Köhlens soc-
ken af Wermland. Har 2:ne härdar och 900 skepp:d

privilegieradt årligt smide, samt dessutom spik-

och manufaktursmide, allt med köpetackjern. Ham-
marskatten är 9 skepp.d. Brukets tillverkning ut-

skeppas på Götheborg. Smidesståmpeln visar ett

sammanbundet A F och derunder ett N. Ägarena
äro J. N. Nordström och J. P. Björlin.

Adolfsforss (öfre), ett jernbruk i Köhlens soc-
ken af Wermland. Har tvenne härdar och 900

skepp:d privilegieradt årligt smide, samt en icke

obetydlig spik- och manufaktursmides-tillverkning,

allt med köpetackjern. Hammarskatten är 9 skep-

pand- Brukets smidesstämpel utvisar ett samman-
bundet AF. Tillverkningen utskeppas på Göthe-

borg. Bruket, som äfven har en stålugn, äges af

L. A. Groth.

Adolf Vredrik » en Prins af Holstein-Gottorpska

Huset och Biskop af Lybeck, blef genom Kejsarin-

nans af Ryssland rekommendation d. 23 Juni 1743

vald till tronföljare i Sverige efter den ålderstig-

ne Konung Fredrik, efter hvars död han tillträd-

de regeringen d. 25 Mars 1751. Den skulle hafva

varit både fredlig och lycklig för så väl Konun-

gen som riket, till följd af Adolf Fredriks milda

och älskvärda karakter, om icke de dåvarande

partitvisterna och hans gemåls häftiga och herrsk-

lystna sinnelag förbittrat hans både offentliga och

enskilda lefnad. 1 allt, der han fick följa sin bö-

jelse och sina afsigter, efterlemnade han likväl ett

rent och aktadt minne. Född på Gottorps slott

d. 14 Maj 1710, död i Stockholm d. 12 Febr.

1771. Som Adolf Fredrik härstammade på möder-

net från Carl IX:s dotter, således från Wasahuset,

ansågs detta hus med honom åter hafva uppstigit

på Svenska tronen.

Adolf Fredriks församling i Stockholm var for-

dom en del af Klara, som der hade en kyrko-

gård och ett litet kapell af träd, hvilket uppbygg-

des der år 1673 på en Rådman Olof Larsons be-

kostnad, hvarföre det efter honom kallades S:t

Olofs kapell. Byggnaden af den nuvarande kyr-

kan grundlades d. 23 Maj 1768 och kyrkan invig-

des d. 27 Nov. 1774, sedan S:t Olofs församling

året förut blifvit skiljd från Klara och gjord till

ett eget pastorat, hvaröfver Konungen äger jus

patronatus. Folknummern är nu 7243.

Adoir Jolian* son till Pfaltzgrefven af Zwei-
brucken Johan Gasimir, således yngre broder till

Carl X Gustaf, blef genom sin härkomst och slägt-

skap med Christina och med Carl Gustaf, utnämnd

till Riksmarskalk, Generalissimus för Svenska ar-

méen, Riksråd, förmyndare för den späde Carl XI
och President i regeringen under hans minderårig-

het; men som konungagunsten ej knnde gifva ho-
nom de egenskaper han saknade, och således intet

anseende hos folket, så kasserade Ständerna den

aflidne Konungens testamente och Hertigen uteslöts

från regeringen. Han var gift efter hvarandra med
tvenne fröknar Brahe, Elsa Beata och Elsa Elisa-

beth, den senare euka efter Grefve Erik Axelson

Oxenstjerna. Född på Stegeborg d. 11 Okt. 1629,

död derstädes d. 14 Okt. 1689.

Adolplti, Johannes 9 Erkedjekne i Upsala, val-

des år 1281 till Erkebiskop, men nedlade tre år

senare i Påfvens händer sitt embete och återgick

till sin förra plats. Död 1290.

Adpertinen* kallas en ägolott, som lyder under

en annan, samt deraf utgör en del, och är anslå*

gen till dess understöd. Adpertinens, såsom så-

dan, får icke från hufvudpossession skiljas.

Aducerlng» (tekn. term), kallas en operation

>

hvarigenom metaller, i synnerhet jern, göras mja-
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ka, medelst långvarig upphettning uti lufttätt slutr

na karl eller annars skyddade för luftens åtkomst,

och hvarigenom taekjernspjeser antingen tvärt ige-
• nom hela sin massa, eller endast på ytan, förvand-

las till smidigt jern.

Advent. Ordet betyder Frälsarens tillkommelse

(Adventus),, och derunder innefattas 4 Söndagar.

Från den l:sta Advents-Söndagen räkna vi början

af vårt kyrkoår.

AtSrerlma;» kallas kroppars direkta förening med
kolsyregas; i synnerhet begagnas detta uttryck om
vatten, aéreradt vatten är sålunda detsamma som
kolsyradt.

ATdarniiaa> (bergsm.-term), en operation, hvar-

igenom silfverhaltig koppar befrias från sista hal-

ten deraf, och detta senare tillgodogöres medelst

behandling i Darrugn.

Afdrlf*» ett fartygs åt lä, eller den vinkel, som
kölvattnets direktion formerar med kölens, då vin-

den ej blåser rätt från aktern; den finnes genom
att pejla kölvattnet med en å hackbrädet uppritad

kompass-skifva, samt antecknas noga i journalen.

Den ökas med kultjen, segel-arean och sjögången.

Affail, (bergsm.-term), kallas en malmarts för-

ändring uti grufvan eller sjelfva gången, då den

blir mindre rikhaltig.

Affcmdafca* kallades de byggnader eller tempel, i

hvilka hedningar höllo sin Gudstjenst. De finnas

som tro, att afgudahus, sådana sagorna omtala

dem, aldrig funnits i Sverige, och detta är icke

otroligt. Skulle något afgudatempel i vårt land

funnits, vore det väl vid Gamla Upsala, som isyn-

nerhet af Adamus Bremensis utförligt beskrifves,

äfvensom vid Gudhem i Westergöthland. Man må-
ste nästan antaga, att om afgudatempel i Sverige

verkligen tillvari t, de många offerställena härstädes,

som icke varit omslutna af byggnader, tillhöra en

tid före Oden, ty antagandet, att de varit samtidi-

ga med templen, har ganska stora svårigheter.

AfjgMrda hemmao kallas ett sådant, som är.

appbygdt pä ägorna till en bolby, d. v. s. gam-
mal by. Afgärda hemman äger lika rätt med bol-

bya, men ej den att begära någon andel i bolbys

skog och mark utbruten.

Afajrsa* Ett hemman säges vara afhyst, då det

icke har särskild åbo. Alla räntor och besvär bö-
ra likväl af ett sådant afhyst hemman utgå.

AfltastaJe* kallas den behållning, som fast egen-

dom gifver. Landtmannen lefver af afkastning , till-

verkaren och arbetaren af /örtjenst, handlanden

deremot af vinst.

AOtartaln* består i en viss eftergift af räntor

och utskylder, som förunnas så väl vid de ordina-

rie eller ständige, som ock de extraordinarie eller

tillfälliga afkortningarne. Afkorlningar äro såle-

des antingen ordinarie eller extraordinarie. De för-

ra äro sådana, som enligt gifna författningar, un-

der vissa bestarada titlar, antingen för evärdelig

tid, eller åtminstone under ett visst förhållande,

beständigt fa afskrifvas, i synnerhet af sådana rän-

tor, som utaf fastigheter eller jord skulle utgå.

th senare angå både reella och personella ut-

ikyldtr sant böter, och äga rum i följande fall,

nemligen för dödsfalt, fattigdom och oförmögenhet
,

eller omöjlighet att medlen ulkrdfva, uppmuntringar

för angelägna potitie-orsakers skull. Dessutom kom-
ma ock under namn af extraordinarie afkortningar

alla de afskrifne summor, hvilka ej kunna föras

under enskilda, mera beständigt gällande titlar.— Under titel afkortning afgå ock utur hvarje

kyrkoherberge eller utaf hvarje sockens tionde-

afgift i spannmål, vare sig Kronan bespard eller,

der hela tiondeherberget är indel t på lön, l:o Kyr-

kans vin och Byggnadssäd; 2:o Domkyrkotunnan,

3:o Prostetunnan; 4:o Dibeltryekstunnan ; 5:o Barn-

hustunnan; 6:0 Krigsmanshuslunnan ; 7:o Piesler-

skapets vederlag; 8:0 Damspann. .

Afkortningsiangd kallas den förteckning öfver

alla egentligen inom loppet af ett uppbördsår före-

fallande extraordinarie afkortningar, både å Stats-

medlen och Riksgäldskontorets medel, hvilken af

uppbördsmannen upprättas bör. Afkortningslangder

angå dels allmänna -utskylder, dels bevil!ningsmedel.

Aflat kallades under medeltiden, medan katholska

läran var här i landet rådande, det köpslående

hvarigenom man för penningar kunde erhålla syn-

dernas förlåtelse. Detta grofva missbruk var till

sin början måhända ej så tadelvärdt , enär dermed

afsågs goda ändamål, såsom medels vinnande till

kyrkors och klosters uppbyggande m. m.; men in-

nan kort urartadt, blef aflaten ett verkligt ondt,

och hade på sin tid ett ganska stort inflytande.

Ailat kunde erhållas för så väl begångna synder,

som dem, hvilka man ernade begå. Förlåtelseti-

dens längd berodde ofta af det belopp af pennin-

gar, som man mäktade till de andelige utgifva.

Man har ännu ett afiatsbref från Rom, som inne-

håller bland annat denna mening: "om penningar-

ne hade varit flere, skulle aflaten blifvit större.

I början var det endast Påfven, som ansågs kun-

na meddela aflat, men slutligen utsände han, snart

sagdt till hela den kända verlden, fullmäktige, som
ägde rättighet att köpslå med densamma. Aflats-

handeln fortfor sedermera här i landet ända till

medeltidens slut och otaliga missbruk gjorde sig

dervid gällande. — Ordet härledes af aflåta =
tillgifva. (Se Årchimbaldus.)

AHinge kallas den fasta egendom, som man lag-

ligen förvärft. Efter landsrätt äger man till hvem
som helst bortgifva eller testamentera afliuge-jord

;

dock likväl, att, der omyndiga barn finnas, dessa

erhålla nödigt underhåll. Efter stadsrätt kan man

ej bortgifva, hvarken af ärfd eller förvärfd egendom,

mer än hvar 6:te penning, när barn eller bröst-

arfvingar äro till. Finnas blott andra arfvin-

gar, äger man i testamente bortgifva all förvärfd

egendom.

AfUåsffning kallas den åtgärd, hvarigenom af ett

växande träd nya skott åstadkommas, medelst en

eller flere qvistars nedböjande till marken och be-

täckande med jord, tills de slagit rötter. Blott få

träd kunna genom afläggning fortplantas; hit höra

i vårt land förnämligast flera pil- och videarter.

Afrads- eller ritate-saannmal kallas den spann-

mål, som otgöres af de åtskilliga räntetitlar i jor-

deboks- och mantalsräntorna, hvilka i spannmål
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14 Afrikanska handelskompaniet. AfteeMa».

böra utgå, vanligen hufvudräntan i sädesprovinser-

na, en del af Landtogsgärden , samt Fordringen,

hvilken allmänt nog förvandlas i spannmål. Afrads-
spannmålen utgjorde 1824: 180,039* tunnor, och

1841: 320,838 tunnor.

Afrikanska handelskompaniet inrättades af

Ludvig De Géer år 1649. Det hade ett neder-

lagskontor vid Cabo Gorso på Guineakusten, der

en landsträcka inköptes och ett fäste byggdes.

Det uppblomstrade hastigt nog, så att år 1652 af-

gingo icke mindre än fyra dyrbara laddningar från

Afrika till Sverige. Det förföll likväl åter nästan

lika hastigt.

Afrodlt eller sjöskum, ett till silikaternas slägte

hörande mineral, som består af kiselsyrad talkjord

med vatten, och förekommer, mjölkhvitt, ogenom-
skinligt och poröst samt lätt att skära med knif,

uti Långbanskytte grufvor i Wermland.
Arr&tta kallas den handling, hvarigenom en brotts-

ling, såsom straff för ett gröfre brott, afhändes

lifvet. Platsen, der detta sker, kallas afrättsplats.

Ordet betecknar att rätt vederfares den brottslige.

De gamle Svenskarne hade sina afrättsplatser i när-

heten af tingsställena, så att bestraffningen kunde

ske nästan i Rättens åsyn, emedan de ansågo den-

samma icke såsom en nesa, hvilken borde döljas,

utan blott och bart såsom ett skipande af en he-

lig rättvisa. Lemningar efter sådana rättarplatser

finnas ännu flerestädes, och sägnerne tala hemskt
och tydligt om deras fordna bestämmelse.

Afrösningajord skiljes från inrösningsjord deri-

genom, att den förstnämnde består af sådan, som
icke kan göras fruktbärande, således i skog, bergig

mark o. s. v. Omfånget af bådadera skall före

. ett laga skifte noga bestämmas.

Affakttrninaj, (bergsm.-term) , en malmgångs rubb-

ning eller fullkomliga försvinnande, i följd af en

annan ej malmförande gångs infallande derpå , kors-

vis eller i en viss vinkel.

Afslln«lring» Se Hemmansktyfning.

Aftonbladet. Denna tidning, den mest spridda

af alla Svenska, och, i proportion mot Sveriges

folkmängd , kanske det dagblad som har den stör-

sta publicitet i Europa, började utgifvas d. 10 Dec.

1830 af herr Lars Hjerta. Antalet af de förytt-

rade exemplaren lärer någon gång hafva uppgått

ända till 7000.

Aftonsång* Under påfviska tiden i Sverige be-

stod Gudstjensten nästan uteslutande i sång och

messande. Deraf namnen Ottesång, Aftonsång och

Högmessa. Aptunsang förekommer i Landskapsla-

garna. Aftonsången hölLs i början af Lutherska

tiden med predikan i städerna öfver Davids epistel.

Stundom läste man likväl blott ett kapitel ur bi-

beln, samt sjöng den så kallade Nattsången. Sån-
gen var på både Latin och Svenska. Som be-
kant är har i senare tider aftonsångens början i

Stockholm blifvit flyttad från klockan 2 till 4.

Aftvttn. Ett gammalt, numera obrukligt, ord,

betydande detsamma som gunstling, och använ-
des bland annat om Abraham Brodersson, hvil-

ken var Drottning Margarethas favorit och kan-
hända älskare.

Afvenbok, annbok, (Carpiaus betulus), ett medel-

måttigt träd, förekommer vildt i Skåne, Blekinge,

södra delen af Småland, Halland och på Öland.

Veden som är tung, tät, hård och hvit, kallas

hvitbok och begagnas till sådana verktyg och in-

rättningar, som äro utsatte för stark nötning, så-

som klubbor, stämplar, qvarnkuggar, hjulnaf o. dyl.

Afvita, ett gammalt ord, som förekommer i de

gamla Landskapslagarna, och ännu i vår gällande

Lag. Bemärkel en deraf är vettlös (egentligen va-

ra af eller från vettet, från förståndet).

AfVlttrfnff. I Kameral-hänseende betyder afvitt-

ring afskiljandet af sådan mark, som redan upp-

taget hemman, antingen besitter utöfver sin rätta

rågång, eller har utöfver sitt hemmantalsbehof,

hvilken mark, under namn af Öfvertoppsjord är Kro-

nan tillerkänd. Sådana afvittringar hafva skett till

större delen öfver hela riket genom: l:o de sa

kallade Skogs-kommissionerne ; 2:o Afvittrings-lör-

rattningar. Genom sådana afvittringar har Kronan

bekommit betydligt jord, hvarå dels nybyggen

blifvit upptagne, dels ock jorden till allmännings-

mark upplåten. Afvittringsverket har kostat sta-

ten stora summor och såsom exempel må anföras,

att ensamt i Fahlu län 356,396 R:dr B:ko åtgått till

år 1843, och i Östersund 228,447 R:dr B:ko. Med
afvittring menas i vår Lag egendoms uppteckning,

värdering och delning, mellan samtlige arfvingar.

Sådan bör ske innan enkling eller enka far träda

i nytt gifte. Underlåtes det, hafve den efterlef-

vande enklingen eller enkan förverkat till barnen

eller arfvingarne en tredjedel af sin andel i boet.

Atvo* »kttld, ett gammalt Svenskt metaforiskt

uttryck, som t. ex. i uttrycket: Bara afvog sköld

mot fäderneslandet, bemärker: handla förrädiskt

mot hemlandet. Vanligen säger man nu mera afoig.

Ordet heter på Isländska Öfuger, samt i Westman-
land enligt folkuttalet aouvr.

Afvlintnin|r*jrod«, en öfversättning af expektans-

gods, hvarmed menades sådana förlåningar, på hvil-

ka någon erhållit löfte efter innehafvårens död. —
Afvantningsbref var försäkran om ett sådant. På

1655 års Riksdag förklarades alla sådana bref

ogiltiga.

Afzeltus. En om den Svenska lärdomen, littera-

turen och naturhistorien ganska förtjent slägt. Af
densamma äro i synnerhet följande namnkunnige:

Afzelitifl, Adam, son af Kyrkoherden i Larf af

Skara stift, Afzelius, egnade sig åt naturhistoriens

studium och vistades en längre tid, för sin utbild-

ning deri, dels i England, dels på det Engelska i

filantropisk afsigt anlagda nybygget: Sierra Leona,

der han likväl delade samma öde med hela kolo-

nien, som^ utplundrades och ödelades vid ett Fran-

syskt anfall på densamma, och hvarvid hans sam-
lingar gingo förlorade. Blef e. o. Materia? Medicse

Prof. i Upsala 1812, men erhöll aldrig en ordinarie
- Professors-beställning. Har utgifvit åtskilliga na-

turhistoriska skrifter, och fick det ärofulla uppdra-

get, att redigera Linées anteckningar om sig sjelf.

Född d. 8 Okt. 1750, död d. 26 Jan. 1837.

Afsellna, Johan, den föregåendes broder, lyck-

ligare än dernie, blef redan 1784 Kemia? Prof. i
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Unsala, från hvilken befattning han år 1820 tog

afsked som Emeritus. R. W. 0. Född d. 13 Juni

1753, död d. 20 Maj 1837.

AEboIiu, Per 9 von, yngre broder till de före*

gående, och den mest ansedde af sine anforvand-

ter, gick den medicinska vägen, blef i Rom kand

af Gustaf III och använd vid arméen i Finland,

för hvars hela medicinalverk han utnämndes till

Öfverdirektör. Han var en af dem, som tillkalla-

des vid Konungens dödssäng och vid öppnandet af

hans lik. En mängd befattningar och utmärkelser

tillföllo honom. Ar 1801 blef han Med. Prof. i

Upsala, Arkiater och förste Lifmedikus hos Kron-
prinsen år 1812, Kom. med Stora Korset af Wasa-
orden, adelsman, och har utgifvit åtskilliga medi-

cinska afhandlingar. Född d. 14 Dec. 1760, död

d. 2 Dec. 1843.

Affcellan* Anders Krlk, son till Kontraktspro-

sten och Kyrkoherden i Mariestad Erik -Afzelius,

egnade sig åt juridiken och var på förslag till en

juridisk Profession i Upsala, men erhöll verkligen

«i sådan i Åbo år 1818, från hvilken han dock

efter tre års förlopp tog afsked med lönens bibe-

hållande. Några oförsigtiga politiska yttranden lä-

ra hafva ådragit honom Ryska styrelsens misstan-

kar, och han fick år 1831 befallning, att lemna

landet, men hvilken befallnings åtlydnad likväl

hindrades , i det han från Åland , dit han under be-

vakning blifvit förd, återtransporterades tillbaka

till Finland och Wjätka, der han qvarhölls i fyra

år, men slutligen skickades till Willmanstrand

,

samt derifrån till Riga, der han ännu lärer lefva.

Född d. 25 April 1779.

Affcellna, Arvid Äng-H*t, son till Komministern

i Fahlköping P. Afzelius, prestvigdes år 1811 och

blef 1821 Kyrkoherde i Enköping, utgaf, tillika

med Gejer, en samling Svenska folkvisor, och har

öfversatt Herwara-saga , Snmunders Edda m. fl.,

fbrf. t01 Svenska Folkets Sayoha/der, åtskilliga smär-

re poemer, och ett sorgespel, kalladt: Den sitte

folkungen. Född d. 6 Maj 1785.

AgarfUi* Carl Adolf, son till en Handlande i

Båstad i Halland, blef år 1807 Docens i mathe-

matiken i Lund, men öfvergaf snart denna veten-

skap, för att i stället omfatta naturhistorien, samt

blef Professor i botaniken vid Lunds universitet

år 1812. Har utgifvit åtskilliga afhandlingar, sär-

deles om algerne; äfven i national-ekonomien och

i vitterheten har han utmärkt sig genom flera'

skrifter. 1834 Biskop i Carlstad, En af de Ader-

ton i Svenska Akademien, Ordensbiskop, Kom. af

N. 0. Född d. 23 Jan. 1785.

%*»t, ett af nästan ren kiselsyra bestående, och

således till silikaternes slägte hörande mineral,

egentligen en flintart med höga och vackra färger,

nom är hälft genomskinlig, glänsande i brottet,

och antager skön polityr. De vackraste äro de

Orientaliska, hvilka dock erhålla andra speciella

benämningar, då de hafva annan färg än gråaktig

eller hvit, såsom Calcedon, Karneol, Sardonyx m. fl.

Occidentaliska agater innehålla flera om hvaran-

éra blandade färger, och fä af dessas olikhet fle-

ra benämningar, såsom Element, Pardaleon, och

fignrerade agater, af hvilka de förstnämnde haf-
va fyra färger, de senare äro fläckiga, liknande

en pantherhud, de sistnämnda försedda med alle-

handa, stundom ytterst fina, teckningar i svart,

grått eller andra färger, liknande träd, buskar,
landskaper och djur m. m. Agaterne förekomma
antingen i fast klyft eller uti lösa stycken i jord-
eller flötslager, och då påtagligen genom natur-

revolutioner lösslitna och bortförda från de ställen

der de ursprungligen förekommit. På detta sätt

hafva agater bKfvit funna vid Gåsebäck i Skåne,
vid Wetterns stränder, på Dalarön och Goltland.

Agaten användes till åtskilliga smärre arbeten, så-

som dosor, saltkar ra. fl., de skönaste till ring-

stenar och dylikt, de mindre eller minst vackra

till flintor.

Agda Persdetter» dotter till en Handlande i

Stockholm, Peder i Porten, tidigt ryktbar genom
sin utomordentliga skönhet, hvårföre hon kallades:

Charitas, ådrog sig härigenom Firik XIV:s upp-
märksamhet såsom Kronprins, och blef hans älska-

rinna. Han hade med henne tre flickebarn, Lucre-

tia, Virginia och Constantia. Emot Konungens
vilja gifte hon sig år 1561 med Joachim Fleming
till Qnida.

AggarOii, en kringfluten ö i Mälaren, hörande till

Kärrbo socken af Westmanland. På ön är en

mycket gammal sätesgård af samma namn.

Anjh» takagh, (Sehoenus mariscus), en mångårig växt,

som förekommer i kärr och mossor, särdeles på
Gottland och Öland; endast användbar som en då-

lig nödfallsfoderväxt.

Agnar, en son till Ragnar Lodbrok och Thora

Borgarhjort, stupade, jemte sin broder Erik, i kri-

get mot Eisten Beli. (Se Erik, Ragnars son.)

Agne, med tillnamnet Skjaflarbonde , eller: den

skeppsrike, utförde många vikingståg, särdeles mot
Finska kusterna. På det sista af detta, der han

nedgjort Finska höfdingen Fros le, medförde han

dess dotter Skjalf som fånge, och tvang henne

att blifva hans gemål. Sjelfva bröUoppsnatten

hämnades likväl den förorättade qvinnan sin faders

död, derigenom, att hon strypte den påtvungne

maken i hans egen gyllene kedja. Detta skall

hafva skett på det ställe, der Stockholm nu är

beläget, och som efter honom kallades Agnefit.

Ihre vill annorlunda förklara saken, nemligen att

Agne skulle hafva dött i frossan , hvilken sjukdom
kallades skälfvan. Hans död skulle, enligt Dahlin

,

hafva ägt rum år 465.

Anjneflt, fordna namnet på den delen af Stock-

holm, som utgör sjelfva staden. Skall hafva sitt

namn af Konung Agne, samt af ordet /it, som be-

tyder en strandvakt.

Agneholm, ett slott, beläget vid Gullspångself-

vens utlopp i Wenern, på gränsen emellan Werm-
land och Westergöthland. Man har uppgifvit, fast-

än utan skäl, att Konung Aune bin Gamle anlagt

detta slott. Under Drottning Margarethas' tid var

det beryktadt såsom tillhåll för fogdar, hvilka på

det omenskligaste plågade kringboende allmoge.

Engelbrekt lät förstöra det år 1434, genom Peter

Ulfson. Väl blef det kort derefter åter iståndsatt,
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och innehades af Otto Tbordbjörnson Stutb, åfven

en bondplågare, hvilken lät sätta bönder och- ar-

betare på stenar i strömmen, der de fingo sitta i

flere dygn, i .köld och hunger. Stenarne kallas

deraf ännu Plågan och Fängsléstenar. Denne Stuth

var likväl den sista , som herrskade på Agnaholm.

Slottet blef efter honom forstördt och aldrig mer
uppbyggdt.

Agnen 9 Konung Albrekts andra gemål, dotter till

Hertig Magnus Torquatus af Braunschweig. Han
förmälde sig med henne år 1396, året efter se-

dan han blifvit lösgifven ur sin fångenskap, och

då han således i sjelfva verket icke mer var Ko-
nung. Hon öfverlefde honom i 21 år, emedan hon

dog först år 1433.

Agrell, Carl Magnus, Theologie Doktor och

Kyrkoherde i Skatelöf af Wexiö stift, född 1764,

död 1840, en lärd Orientalist, utmärkt genom si-

na forskningar ooh smärre afbandlingar om Öster-

ländska språken, särdeles Syriskan.

Agrell, Olof, Kansliråd och Konsulatssekreterare

i Tanger, känd genom sina bref om Marocko, som
utkommo år 1796, skrifna i en lätt och behaglig

stil och sin öfversättning af Antenors resa. Född

1755, död 1831.

Agricola 9 Mtohael * den förste Evangeliska Bi-

skop i Åbo, hvartill han utnämndes af Gustaf I

år 1554. Vid detta tillfälle delades det alltför

vidsträckta Finska Biskopsdömet i två stift, Åbo
och Wiborg, med bvilken delning Agricola blef

något missnöjd, så att han efter återkomsten dit

från Stockholm, höll sin första messa med påfliga

ceremonier. Konungen fortröt detta med skäl,

men återskänkte bonom sedermera sin ynnest, eme-
dan han i öfrigt visade mycket nit för Protestan-

tiska lärans utspridande i Finland, och skickade

honom, jemte Erkebiskopen Laurentius Petri och

Riksrådet Sten Eriksson, på en ambassad till Gza-

ren i Moskwa. På hemresan sjuknade han och

dog Palmsöndagen d. 9 April 1557. Han begrofs

i denna samma Wiborgs Domkyrka, hvars skiljan-

de från bans andeliga välde en gång värkt hans

förtrytelse. — Om bans sonsons son, Sven, se

Lejonmark.

Agunnarytl, en socken i Sunnerbo kontrakt af

Wexiö stift, hörer till 3:dje kl., består af 69 ofm.

47 £| A111 - ml* ocn Dar 1555 innev. Adr. Wexiö.
Agttn, en bekant landtkänning ocb bamn for de

sjöfarande, belägen fyra mil ifrån Hudiksvall.

AMa, annexförsamling till Kreklingbo, är belägen

i Gottlands medelkontrakt. Adr. Wisby.

Ahlberg, Daniel* Se Edelcreutz.

Alilberg, Jolian» Ritmästare vid Upsala Uni-

versitet, en skicklig porträtt- och historiemålare.

Född 1752, död 1813.

Alilgren, en Aktör vid Svenska dramatiska tea-

tern, tillhörande dess gyllene ålder, utmärkt såsom
pére noble, bjelte, tyrann m. m. Död 1817.

AUIlttttr 9 Lan , en om Arboga stad fortjent med-
borgare, Handlande derstädes ocb fyra gånger Riks-

dagsman, utverkade åtskilliga förmåner för staden

och gjorde till dess fattiga betydliga donationer.

Född 1657, död 1737.

Attlman, Per Zacharias 9 blef, såsom Advo-
katfiskal i Kommersekollegium och ledamot af Gene-
ral-Tull-Direktionen med Lagmans titel , Bondestån-

dets Sekreterare vid 1789 och 1792 årens Riks-

dagar, och stod i mycket anseende hos Gustaf ID

,

som ofta med honom öfverlade om angelägna riks-

dagsärender, slutligen vice President i Wasa Hof-

rätt. R. N. O. Född 1734, död 1802.

Ahlqvist, Abraham» född på Öland d. 5 Juli

1794, Prost och Kyrkoherde i Runstens pastorat

derstädes. Riksdagsfullmäktig vid flera Riksmö-
ten, känd genom sina utgifna skrifter i botaniken

och i synnerhet genom Ölands historia och be-

skrifning.

Altlskog, en socken med Lye, belägen i Gott-

lands södra kontrakt, hörer till 2:dra kl., består

af 21^ fm. mtl, och har 878 innevånare. Adr.

Wisby.

Ahlstad, Vestra- och Fru- , socknar, belägna i

Skytts kontrakt af Lunds stift, höra till 2:dra kl.,

bestå af 32 fj ofm. 31 J£ fm. mtl och harva 1500
innevånare. Adr. Malmö.

Ahlströin, Jakob Wlklas, född på Gottland d.

5 Juni 1805, Musikdirektör vid Westerås Gymna-
sium , och sedan Nya Teaterns i Stockholm inrätt-

ning, anförare för dess orkester, en kompositör af

goda anlag, känd genom musiken till Agne, Positiv-

hataren, Farinelli, Hinko m. fl.

Al. En i Nordiska mythologien bekant dvärg, som
ansågs höra till det slag, hvilka bodde i stenarna.

0m honom är för öfrigt intet bekant.

Akademier* Med denna benämning förstod man
i början universiteterna eller de högsta läroanstal-

terna. Sedermera har man, som sig bör, användt

det endast för Samfund, stiftade för vetenskaper-

nas, konsternas eller 'vitterhetens utveckling och
förkofran, och sammansatta af deras utmärktaste

idkare, hvilka dock icke hafva någon egentlig

lärarebefattning. Vi upptaga likväl, för att ej

afvika från den håfdvunna benämningen, bär båda
slagen under det gemensamma namnet. Akademi-
erna äro för närvarande i Sverige:

Akademien for De fria Konsterna* På
sitt sätt är denna den äldsta af alla Sveriges Akade-
mier, emedan hon d. 10 Mars 1735 stiftades af Riks-

rådet Tessin, och en skådepenning slogs i anledning

deraf. Hon var likväl då inte annat än en ritskola,

inrättad af de från Frankrike införskrifne målare orh
bildhuggare , hvilka på egen bekostnad skaffat sig en

modell , sammanträdde om aftnarna för att rita och
läto sina elever deltaga i deras öfningar. Ar 1740
skaffade Tessin den nya stiftelsen ett understöd af

staten, stort 500 daler s. m., men hvilket foga
räckte till, eburu lärarena ej fingo något arfvode;

de Fransyske konstnärerne bortreste 1746; Stän-
derna ökade väl då och då anslaget, men hvilket

i alla fall var otillräckligt, ocb benägenheten for

Akademien och dess föremål var vacklande och
ljum, så att år 1770 fråga var att afskeda Di-
rektören, hvilken man bland annat förebrådde som
ett fel, att han låtit tvenne unga konstnärer vistas

i 5 år i Rom med pension. Efter Gustaf FJIrs re
volution klarnade likväl utsigterna för så väl denna
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stiftelse, som för allt annat af samma syftning.

Hon fick d. 5 Jan. 1773 sina stadgar, Konungen
förklarade sig för dess beskyddare, och hon firar*

på hans födelsedag, d. 24 Jan., årligen sin hög-
tidsdag. År 1810 förändrades dess namn till Aka-
étmien jör De Prta Konsterna. I teckning, arki-

tekter och anatomi meddelas undervisning af åtta

Professorer och fem Lärare. Sina sammankomster
ock arbeten har Akademien hållit på åtskilliga stäl-

len, dels på Kongl. Slottet och dels i hyrda loka-

ler, tills hon år 1775 af den förtjente Direktören

Meijer fick tfll skänks sitt nuvarande hus vid Röda
Bodarne, hvilket hon, dels genom en Kongl. gåfva,

dels genom statsanslag, blifvit iståndsatt att betyd-

ligt utvidga medelst påbyggnad af det stora huset

och nybyggnad af tvenne flyglar, i stället för de

gamla, som nedrefvos. Början härmed gjordes år

1642, och byggnaden skall fulländas 1845.
HrIgr*-Akademien pÅ Cariberg stiftades

år 1792 såsom en bildningsanstalt för Officerare

rid arméen och flottan. 180 kadetter erhålla här

undervisning i humaniora och hvad som hörer till

militäryrket af fem Lektorer, en Adjunkt och 13
Lärare samt Informationsofficerare. Inrättningen har

ett statsanslag af 38,250 R:dr, hvarförutan de be-
talande eleverne årligen erlägga 326$ R:dr. Aka-
demien förlades genast till det en qvart mil från

Stockholm belägna Kongl. Lustslottet Carlberg.

H^ir>-Vetenskap*-Akademien. Den stif-

tades år 1796 under namn af Krigsmannasällskapet,

tom hade sin första sammankomst d. 12 Nov„ på
hvilken dag dess årshögtid alltsedan firats. År 1812
förvandlade sällskapet sitt namn till Krigs-Veten-

skaps-Akademien. Till dess ledamöter äro nästan alla

statens dignitärer, särdeles de militära, sjelfskrifne.

Akademien emottager väl prisskrifter, men har in-

tet annat pris att utdela, än en dedikation till för-

fattaren. Hon utgifver en tidskrift.

Ijaa«H»rnkJi-Akademien stiftades d. 28 Dec.

1811 och installerades på Garlsdagen d. 28 Jan.

1813, alltsedermera dess högtidsdag. Till fond för

densamma anslogs en del af de ersättningar, som,

enligt IB12 års riksdagsbeslut, skulle utgå till Sven-

ska medborgare, hvilka blifvit lidande genom Fran-

ska kaperier. Denna fond utgör omkring 170,000
ILdr, men för öfrigt har Akademien intet årsan-

slag af staten. Föremålet för dess verksamhet är

aUt som rörer landtbruket, hvars förkofran Aka-
demien bör befrämja , och har för detta ändamål ett

experimentalfalt å Djurgårdens ägor, nära Roslags-

tallen; hon utsätter pris för inkommande täflings-

skrifter, anställer rön och utgifver afhandlingar.

Hon bar äfven haft en centralverkstad för modeller

till landtmanna-redskaper, men hvilken sedermera

upphört. Experini' ntalfäJtet består af 236 tunn-

land, der försök med allahanda inhemska och ut-

ländska växter göras, och hvarifrån frön, plantor

och telningar utdelas och försäljas till godt pris.

Ett prydligt hus är der uppbygdt, äfvensom Aka-
demien har ett eget hus på den s. k. Banan. Ko-
nungen är Akademiens beskyddare.

Lamds Akademi. Då Carl X Gustaf hade

lagt Skåne noder Svenska Kronans besittning, be-

slöt han att i denna provins inrätta ett Universitet

Dåvarande Biskopen i Lund, Petrus Winstrup, var
egentligen den, som ingaf Konungen första tankan

derpå, emedan genom denna inrättning "skulle ett

innerligare förhållande uppkomma emellan riket och
provinsen." Men krigets förnyande och Konungens
hastiga död hindrade företagets utförande, till dess

Carl XI efter Köpenhamnska freden beslöt att verk-

ställa sin faders, i detta hänseende påtänkta, plan,

och år 1666 utfärdades det så kallade Fundations-

diplomet för den nya Akademien, som Konungen
till minne af sin fader kallade Academia Carolina.

Jeratc de privilegier och konstitutioner, som då ut-

gåfvos, följde ett särskildt donationsbref, till följe

af hvilket det nya lärosätet förunnades alla kapitel-

godsen med tillhörande förmåner och rättigheter, i

mån som dc blefvo lediga. — Invigningen af den

nya Akademien skedde på Carls-dagen d. 28 Jan. 1668
och räckte under stor solennitet i fem dagar. Sjelf-

va inaugurationsakten förrättades af Biskop Win-
strup. — Akademiens förste Kansler var Riksrådet

Grefve Gustaf Otto Stenbock, och Akademiens för-

ste Rektor var Professorn Olof Baggerus, som, förr

än Universitetet inrättades, var Generalprokurator för

Lunds Domkapitel och blef 1667 utnämnd till Theo-
logie Professor Primarius och Domprost. Den för-

sta promotionen inom Filosofiska Fakulteten förrät-

tades d. 28 Jan. 1670, då 14 kandidater erhöllo

lagerkransen, och hvarvid Logices och Hetaphys.

Professorn Knut Hahn var Promotor. Inom Theolo-

giska Fakulteten promoverades de förste Doktorer-

ne år 1672. — Under det krig, som straxt deref-

ter börjades med Danmark, afstannade undervisnin-

gen, och 1678 i Augusti blef Lund uppbränd utaf

Danskarne. Staden bestod då af 304 hus, af hvil-

ka 163 lades i aska. Af 43 kapitelgårdar förstör-

des 27. Under dessa förhållanden såg det ganska

betänkligt ut för lärosätets framtida öde; de nya

hus som uppbyggdes voro i allmänhet dåliga; stu-

denterne nödgades bo tillsammans i trånga och kalla

rum och saknade sina oumbärligaste förnödenheter;

lektionerna höllos i kyrkans kapeller och då få el-

ler inga kollegan ter infunno sig, upphörde snart alla

föreläsningar. Det blef mycken fråga om att för-

flytta hela Akademien till Christianstad, men genom
verksamma åtgärder af Fältmarskalken Rutger von

Ascheberg, som då var Generalguvernör öfver Skå-

ne, blef detta förslag tillintetgjord t och ställnin-

gen inom Akademien förbättrad. År 1682 öppna-

des åter Akademien, men den fick likväl snart er-

fara en stark rubbning i sina grundvalar, hvaraf

den ännu i dag lider. Ty under senaste kriget ha-

de i Skåne tvenne Kavalleriregementen blifvit upp-

satta, och då kronogodsen icke voro tillräckliga

för de nya regementerna , så tillgrepos kapitelgod-

sen och det, ehuru dessa jordegendomar voro ute-

slutande andeliga stiftelser, som blifvit af enskilda

personer donerade och ehuru i Kongl. Brefvet af

d. 19 Dec. 1666 det försäkrades, att alla "Capil ul

i

Lundensis gods skola till merbemälde Academie lyda

och derunder everldeligen förblifva." Universitetet,

som till en början fatt full dispositionsrätt öfver

925 bondgårdar, jemte åtskilliga qvarnar, gatehus,

3
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m. m., fick likväl icke behålla mer ån 10 hemman
jemte några ängstycken, och erhöll, som ersättning

för hvad som förlorats, endast en del mindre Skol-

och Biskops-tionde. — År 1688 blef "Palatium

Winstrupianum", eUer som det ännu kallas Lunda-

gård, skänkt till Akademien, på det att tillräckligt

utrymme skalle finnas för auditorier och de publika

samlingarna. Då Skåne afträddes åt Svenska Kro-

nan hade Lundagård tillhört en Kanik i Roeskild

vid namn Bering, men köptes då af Biskop Win-
strup. Efter Winstrups död blef Lundagård indra-

get som ett donationsgods och förlänadt åt Akade-
mien, samt är ännu i dag platsen för Akademiens

förnämsta byggnader och samlingar. — Under Carl

XILs regering erhöll Akademien flera donationer så

väl af Konungen, som äfven af enskilde magnater,

hvilka senare anslogo kapitaler till grundläggandet

af stipendier för den studerande ungdomen. Efter

denna tid förblef Akademien fredad för alla yttre

skakningar; derföre har också lärosätet fått till-

fälle att under tidernas lopp ostördt gå fram i ve-

tenskaplig förkofran. — Under Fredrik I påtänktes

ombyggnad af Akademien och verkställdes äfven till

en del. Vid samma tid väcktes fråga om inrättan-

det af en Ridskola och Konungen anslog 4000 da-

ler silfvermynt för uppsättningen dertill, hvarjemte

från Flyinge skulle erhållas ett visst antal hästar.

Akademien skulle sedan af egna tillgångar under-

hålla densamma, men brist på medel gjorde att

företaget afstannade och man använde de lemnade
anslagen i stället till Theatrum Anatomicum. Några
år senare inköptes den så kallade "Paradislyckan"

till ridbana, men straxt derpå användes denna tomt
för Botaniska institutionen. — År 1744 blef Lun-
dagård planterad och omgifven med murar åt östra

och vestra sidorna. — Under denna tidpunkt var

Riksrådet Nils Palmstjerna Akademiens Kansler. Han
var en af de mest nitiske och verksamme Kanslerer

som Universitetet ägt, men derjemte särdeles sträng

och allvarlig. Under hans tid inreddes Astronomi-
ska Observatoriet

,
grunden lades till Lazarettet,

Theatrum Anatomicum fullbordades och en ny Pro-
fession inrättades i Historia naturalis. — År 1768
firade Akademien sitt hundraåriga jubileum med stor

solennitet, och hvarvid anställdes Doktorspromotion
inom Akademiens alla fyra Fakulteter. — En af

glanspunkterna uti Akademiens senare historia var
utan tvifvel den tid, då Excellensen L. von Engeström
var Kansler. Sällan har någon med det intresse som
han följt lärarnes vetenskapliga verksamhet samt
ungdomens sedliga och litterära framsteg; han trött-

nade aldrig att , i mån af Akademiens ringa tillgån-

gar, understödja förtjensten, och hans nitiska be-
mödanden kröntes också af lyckliga resultaten Un-
der hans tid blefvo 3 nya Professorsplatser inrät-

tade. — Som förut är antydt, har Akademien all-

tid haft ringa ekonomiska tillgångar, och den för-

lust, som drabbade densamma, straxt efter dess grund-
läggning, har alltid gjort sig kännbar. Men det

oaktad t har månget stort namn vuxit upp under
Lundagårdens skydd, och Lunds Akademi kan i sin

historia räkna namn, som i alla tider skola er-

kännas bland de förste af vetenskapernas heroer.

Så nämna vi från föregående tider, bland andra,

Puffendorff , Henr. Benaelius
,
Lagerbring — och se-

/nare, Retzius, Norberg, Tegnér, Florman, Rosen-
schöld, Holmbergsson, m. fl. — Under de årtion-

den, som senast förflutit, hafva Konung och Ständer

lemnat mera uppmärksamhet åt de materiella be-
hofven och större anslag blifvit beviljade, så att

de särskilda samlingarna och institutionerna betyd-
ligt förökats, och då Akademiens förutvarande bygg-
nader blifvit otillräckliga, hafva i detta hänseen-

de betydliga förändringar och tillökningar blifvit

verkställda.

Den akademiska undervisningen är fördelad på
4 Fakulteter: den Theologiska (med 4 Professorer),

den Juridiska (med äfven 4, hvaraf de 2:ne helt

nyligen blifvit inrättade), den Medicinska (med 4)

och den Filosofiska (med 13 Professorer). För när-
varande (1845) utgöres Lärarepersonalen af 21 or-
dinarie Professorer, 1 extraordinarie , 1* ordinarie

Adjunkter, 2 extraordinarie, 12 Docenter och 6
Excercitiemästare. Akademiens inkomster uppgå , en-
ligt senast uppgjorda stat, till något öfver 70,000
R:dr B.ko. — Studentkorpsen utgöres i medeltal af

omkring 800 medlemmar, af hvilka ungefar 500
vanligen äro under terminerna närvarande. De äro
fördelade på 11 nationer, hvar med sin Inspektor,

som är Professor, och Kurator, som bör vara Ad-
junkt eller Docent. Samtliga nationerna hafva jemte
de akademiska lärarne en gemensam* inrättning uti

Akademiska Föreningen, som stiftades 1830 och
hvars ändamål afser att "genom ett mera utvidgadt

umgänge, så väl emellan de studerande inbördes,

som emellan dessa och de akademiska lärarne, be-

reda tillfälle , så väl för det vetenskapliga intressets

,

som för det sociala lifvets utbildning."

31usIkal islta Akademien stiftades år 1771
af åtskilliga musikvänner, hvaribland Patrik Al-
strömer var den mest bidragande, och fick d. 8

Sept. samma år sitt reglemente, hvarföre nämnde
dag anses som dess stiftelsedag. Den är förbunden

att meddela undervisning i musik, sång och musik-
teori åt unga personer, som ärna söka Organist-

tjenst och Musikdirektörs-beställningar vid rikets

läroverk. I början hade hon ingen annan inkomst,

än af årliga konserter och ledamöternes bidrag, men
fick år 1773 privilegium på ett offentligt lotteri.

Sedan detta upphört, åtnjöt hon af Konung Carl XIV
Johans handkassa ett anslag, som år 1823 förvand-

lades till ett af staten, stort 1700 R.dr. Af en-
skilda har hon ej erhållit någon annan donation , än
en af Grosshandlaren Bal thasar Knigge å 500 R:dr.

Hon är således en bland de mest vanlottade af Sve-
riges Akademier.

IveuHka Akademien stiftades samma dag
som Vitterhets-Akademien upplifvades. Dess högtid-

liga invigning skedde på Börssalen d. 24 April 1786,
årsdagen af Konungens inträde i Rådet, femton år
förut. Liksom Franska Akademiens ledamöter voro
40 och benämndes efter detta antal, så kallades

den Svenskas icke ledamot af, utan En af de Ader-
ton i Svenska Akademien. Konungen utnämnde ge-
nast 13 ledamöter, som sedan kompletterade sig

med anställda vak De skulle bestå dels af utmärkte»
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författare, skalder eller prosaister, dels män af upprättade Akademien, Han utfärdade Ar dansarn-

upphöjd samhallsraDa^ vitterhetens gynnare och dil- ma privilegier af d. 15 Mars 1695, sedan han år

»tanter, för att salonda gifva titteraturen anseende. 1593 förordnat 7 Professorer och Läsemästare.

ingta titel fick nyttjas ledamoterne emellan. Aka- Förstnämnda år inskrefvos 64 studenter i Akademi-
desnfcn borde årligen utdela pris i skaldekonst och ens matrikel. Hvad Carl DL börjat, fortsatte Ko-
vältalighet, det stora om 26 dokater, det mindre nung Gustaf Adolf med nit och drift. Genom gåf-

om 10. Det första priset i vältaligheten vann Gu- vobref af d. 31 Aug. 1624, förärade han, af de

staf ID sjelf för ett äreminne éfver Torstensson, nu i hans hand förenade Gustafvtanska arfvegodsen

,

Dessutom stiftade Hofkansleren Zibet ett pris för trehnndradefemtio hemman till Akademiens everld-

en skrift af något fosterländskt ämne, Professor liga egendom; dessutom Kronotionden af flere gods
Landblad ett åt författaren af det bästa under året i Westmanland och Helsingland; prebendepastorater

utkomna arbete och Konung Carl Johan, när Aka- åt Theologerne, samt ett bondehemman i tillökning

demien firade sin halfsekularfest år 1834 , ett så- för en hvar af de öfrige„ Professorerne ; 3250 daler

dant att tilldelas någon utmärkt författare, som årligen titt kommunitetet, med särskildt anslag för

under årets lopp från trycket utgifvtt ett arbete, inköp af inventarier m. ra.; 2500 daler till årliga

Rå Reuterholm icke blef invald i Akademien, så- stipendier; ett eget Boktryckeri; stiftade Akademi-
tom han önskat, blef genom en Kongl. befallning ens Bibliothek genom föräring af sin egen boksam-
af d. 7 Mars 1795, Akademien suspenderad under ling, och förordnade dertill en årlig inkomst, ^amt
det ätliga af minderårigheten, hvarvid som före- lät bygga det hus, som efter honom kallades Aca-
ändning togs några fria yttranden i Silfverstolpes demia Gustaviana. — År 1626 utfärdade Konungen
inträdestal. Akademiens inkomster bestå hufvud- Akademiens privilegier, deruti de af Carl IX gifna

sakligen i privilegium på Post- och Inrikes-tidnin- friheter stadfastades med några tillägg. År 1633
gens utgifvande, hvarförutan hon genom enskildta blefvo dessa af Drottning Christina bekräftade med
donationer samlat en fond af omkring 50,000 R:dr. åtskilliga tillägg, särdeles rörande Akademiens ju-

Dtss högtidsdag firas d. 20 T>ec, Gustaf Adolf den risdiktion. Konung Carl X Gustaf, som sade sig

Stores födelsedag. "skatta och hålla Academien i Upsala för ett För-
IpmIa Akademi. Omkring år 1235 blef nämbdt klenod i sitt Rijke", utfärdade år 1655 Aka-

vid Erkebiskopssätet i Upsala en slags Högskola in- demiens ännu gällande konstitutioner. Under de föl-

rattad, med fyra "Canoniei Seculares
n

till lärare, jande Koaungarne hafva de föregående privilegierna

hvilkas antal småningom blef förökadt. Från de blifvit bekräftade, och nya förmåner blifvit Akade-
öfriga Domkyrkorna skickades lärjungar, för att i mien tillagda. — Akademistaten är indelad i fyra

détta Kollegium fortsätta sina stodier. Om dessa Fakulteter, nemligen: den Theologiska (fyra Pro-
stadier för man ej göra sig några stora begrepp, fessorer), den Juridiska (fyra), den Medicinska (två)

"Som det var djeknarnes förnämsta göromål, att från och den Filosofiska (fjorton Professorer). Dessutom

koret svara presten till messan, lärer förmodligen" äro vid dessa Fakulteter åtskillige Adjunkter och
— anmärker Busser — "deras röst blifvit mera öf- vårdare af Akademiens samlingar, samt i öfrigt Excer-

vad än deras snille." All egentlig vetenskaplig bild- citiemästare , äfvensom åtskilliga andra, hvilka haf-

aing måste sökas utomlands. För att emedlertid af- va Akademiens ekonomi om händer, anställde. Aka-
hjelpa den öfverklagade okunnigheten bland prester- • demiens årliga inkomster äro uppskattade till ett

skåpet, hade de Svenska sändebuden til* Kyrkomö- belopp af 148,585 R:dr B:ko. För närvarande (1845)

tet i Costnits 1414 i uppdrag, att från Tyskland är Studentkorpsen delad i 14 nationer, af hvilka

hemföra lärde män, för att vid Upsala Skola an- enhvar med få undantag omfattar dem, som stu-

ställas. I följe deraf blef ock verkligen, år 1438, derat vid samma stifts offentliga läroverk. Adels-

bH en början en akademisk Profession inrättad, män och utläadningar kunna välja hvilken nation

hvars iaaohafvare skulle årligen "läsning hålla, bjka- som helst. Hvarje nation äger eget samlingsrum

vis som en mäster i studiis privilegiatis plägar göra." (nationssal) med tidnings- och bibliotheksrum , sär-

Är 1471 erhöDs från Påfven tillstånd att inom fö- skilda kassor och stadgar, samt bar en ibland

relagd tid af 2 år inrätta ett Universitet, men som Professorerne som Inspektor. Denne är att anse

detta ej skedde, måste nytt tilbtånd sökas, och såsom Konsistorir målsman i nationen och nationens

detta erhölls af Påfven Sixtus IV år 1476. År i Konsistorium. Han har högsta vården öfver na-

1477 blef Upsala Universitet, i Sten Stures, flere tionens disciplin, och går med råd och dåd dess

Biskopars och ädlingars närvaro, högtidligen invigdt. ledamöter tillhanda. Uvarje nation fördelas i 5

Samma år togo föreläsningarna sin början. Under klasser: Preliminarister (den lägsta klassen, inne-

en mängd af år derefter, bar man ingen närmare fattar dem, som icke genomgått offentliga läroverk),

underrättelse om Akademien. År 1542 förstörde Examinandi ,
Recentiorer, Juniorer och Seniorer. De

en vådeld Akademiens hos. Ruinerna användes till trenne sistnämnde klasserna bestämmas af kuaska-

slottsbyggnaden. Konung Erik XIV gjorde litet el- per, stadga och akademisk ålder.
m
Recentiorerne

ler intet för densamma. Konung Johaa III:s rege- hafva endast rösträttighet i sådana handlingar, som

ring blef mera gynnande för Akademien. Hon fick röra penntngeutgifter. En eller tv* af seniorerne,

åter sin Rektor och flere Professorer, samt tillopp allt efter nationens storlek, utväljas för år eller

af ett ej ringa antal studerande. Men flere tilhtö- termin till Kuratorer och en annan till Bibliothe-

tande vidriga omständigheter bragte oordning i stu- karie. Utom dessa klasser har hvarje nation en

diernas jemna gång. Det var Carl DL som åter sjette klass, som innehåller Membra Hoaoraria, vaali-
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gen Akademiens lärare och embetsmän, som till-

höra nationen, hvilka dock icke äro aktiva leda-

möter. — Ora Akademiens byggnader och samlin-

gar, se Upsala.

Vetenvlrops-Akademien stiftades år 1739

d. 2 Juni. Några, vetenskapernas förnämsta idkare

och vänner samlades denna dag för att öfverlägga

om ett samfunds bildande, i likhet med hvad som
skett i andra länder, för deras älsklingsidéers befor-

dran. De voro J. Alström, sedermera Alstromer,

Kommerseråd; Baron A. J. von Höpken, sedan Gref-

ve, Riksråd; S. Bjelke, sedan Vicepresident; Doktor

Carl Linn&us, sedan von Linné, Arkiater; Kapten-

mekanikus M. Triewald och Baron G. W. Cederhjelm.

Sällskapets grundlagar utarbetades af Höpken, och

vunno d. 31 Mars 1741 Regeringens stadfåstelse.

Från denna dag räknar Akademien sin tillvarelse,

och Jion firar på den sina årliga högtidsdagar. Man
drog lott om Ordförandeskapet, och liksom ville

ödet gifva ett godt förebud åt den nyskapade in-

rättningens framtid, blef Linné dess förste Praoses.

Akademien hade till år 1764 sina sammanträden på
Riddarhuset, flyttades derifrån till Gamla Banken,

år 1766 till Bergskollegium , 1771 till det s. k.

Grefve Pehrs hus och köpte 1778 det fordna Lefe-

bureska huset vid Stora Nygatan, hvartill Presiden-

ten Rosenadier gaf mer än halfva köpesumman. År
1829 inköpte Akademien det Westmanska huset,

der hon för närvarande har sina samlingar och ses-

sioner. Dessa samlingar anses till rikhaltighet och

dyrbarhet innehafva tredje rummet i Europa, och

Akademien har tillegnat sig de ypperste af tide-

hvarfvets vetenskapsmän , hvaribland de infödde icke

stå sist på rangordningen.

Vitterhet*-, HUtorle- och Antlqvitett-
Akademlen stiftades af den vittra och högt bil-

dade Drottning Lovisa Ulrika d. 20 Mars 1753, af-

stannade åter under det olyckliga och bullersamma

året 1756, upptogs ånyo af Lovisa Ulrika år 1773,
men upphörde med hennes död år 1782. Gustaf

ID gaf den sin egentliga tillvarelse d. 20 Mars år

1786, samma dag han stiftade Svenska Akademien

,

båda efter Fransyskt mönster. Akademien hade i

början trenne föremål: Historien och Antiqviteter-

na, Skaldekonsten samt Vältaligheten, för hvilka

särskildta ämnen tre pris utdelles. Då Svenska Aka-
demien stiftades

,
öfvertog hon den egentliga vitter-

heten oeh den ifrågavarande behöll vården om hi-

storien, antiqviteterna och inskrifterna. Hon har

således under sin uppsigt Riksmuseum och Myntka-
binettet samt är skyldig att granska inkomna för-

slag till inskrifter å medaljer, minnesvårdar, offent-

liga byggnader m. m., hvarförutan hon utsätter

pris för historiska och antiqvariska afhandlingar,

hvilka äfven kunna vara författade på främmande
språk. Dess ledamöter delas i tre klasser, nerali-

gen: 20 arbetande, 14 hedersledamöter och 16 ul-

ländska. De korresponderande kunna vara af ett

obestämdt antal. Akademiens sammanträden höllos

dels på Drottuiugholm, dels på Kongl. Slottet i det

s. k. Hvita Rummet, dels på Fredrikshof, allt i

Drottningens närvaro, men för närvarande i Kansli-

styrelsens mm på Stockholms Slott.

Akekålck, annex till Follingbo, är beläget i Gott-

lands norra kontrakt Adr. JVisby.

Åken, JFrans Joakim , von, Apothekare i

Örebro, med Assessors titel, hufvudsakligen be-

kant genom sin uppfinning af ett eldsläcknings-

ämne, en blandning af alun, vitriol, lera och röd-

färg, upplöst i vatten, och som på 1790-talet,

då uppfinningen producerades, gjorde mycket upp-

seende. Han var för öfrigt en utmärkt skicklig

apothekare och har utgifvit afhandlingar om en

förbättring i brännvins-bränningen, om magnetens

användande mot tandvärk, m. m. Född 1738,
död 1798.

Akrell, Vredrik, en på sin tid utmärkt Gravör.

Han hade studerat någon tid i Paris , der han lik-

väl snart af medellöshet måste afbryta sina stu-

dier, anställdes såsom Gravör vid Vetenskaps-Aka-

demien och sedan vid Upsala Universitet, har

utgifvit flera kartor, glober och andra gravy-

rer, och skulle, i fall ej det hantverksmäs-

siga brödarbetet upptagit hans tid, blifvit en

konstnär, förtjent af högt anseende. Född 1748,
död 1804.

Akrell, Carl Fredrik , ö*en förres son, Gene-
ralmajor och Chef för Topografiska korpsen, född

d. 13 Jan. 1779, har äfven utgifvit flera kartor,

bland andra en öfver Stockholm, en stor öfver

Sverige med topografisk och statistisk beskrifning,

en mängd plancher, t. ex. till Bergstedts resa, till

Klinkowströms bref om Nordamerika, till Thers-

ners fordna och nuvarande Sverige, till Klints Sjö-

atias o. s. v. Adlad, K. af S. 0.

Akustik, af Grekiska ordet akuein, höra, läran

om ljudet, dess uppkomst och fortplantning, en ny
vetenskap, om hvilken i synnerhet Ghladny har

mycken förtjenst. I anseende till dess användan-

de inom byggnadskonsten, hvilket i synnerhet är

af vigt för kyrkors, teatrars, konsertsalars m. m.

byggnad, är den likväl ännu föga utvecklad.

Al, (Alnus), ett växtslägte, hvaraf tvenne arter fö-

rekomma vilda hos oss, nemligen: Alnus glutinosa,

egentligen kallad Al, äfven Grön-al, Klibb-al, ett

medelmåttigt, vresigt träd, som växer vid vatten

i de mindre kalla delarne af riket, och Alnus in-

cana, Hvit-al, Grd-al, Arn eller Alider, som i syn-

nerhet trifves i de kaHare delarne. Veden af bå-
da slagen begagnas så väl till slöjdvirke, som
till bränsle.

Alaner, uppgifves af Dahlin såsom en Scytisk stam

och grannar till Odinerne.

Alanaset, kapellförsamling, är beläget i Hernö-

sands stift och Jemtlands norra kontrakt. Adr.

Östersund.

Alavo, träffningen vid. Den föreföll d. 17 Ang.
1808. En styrka af 3000 man, anförde af Gene-
ral Adlercreutz, slog här Ryssarne och tvang dem
att draga sig tillbaka med förlust. I General Such-
telens historia om kriget mellan Sverige och Ryss-
land åren 1808 och 1809, säges det, att striden

kostat begge partierna öfver 1000 man. Ryska
förlusten var säkert så stor om icke större; den
Svenska kunde ej vara det, emedan endast 1400
man deltagit i affären. Ryssarnes styrka var 5000
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u. Icke desto mindre talar Suchtelen om Sven-
skarnes Öfvermagt.

JUteaemb, Nlkelaii, till börden Engelsman,
Tid namn Breakspear, beskrifves såsom en redlig

man, med ett intagande väsende, besökte Sverige

och Norrige i medlet af 12:te seklet, och har

gjort sig bekant såsom särdeles verksam för an-

tagandet af Linköpings mötes besiat. (Se detta ord.)

Altedjrml, ttn«taf, d% af en Pommersk ätt,

anställd i Kongl. Kansliet och tidigt begagnad i

ministeriella årender, så att han redan 17ö4 ut-

nämndes till, som det hette, Minister en second,

vid Danska hofvet, hvarifrån han likväl hemkalla-

des 1789. Orsaken härtill var en obehaglig affär,

då en Löjtnant Benzelstjerna uppgjort en plan att

uppbränna den vid Köpenhamn liggande Ryska eska-

dern, och i hvilken Friherre d'Albedyhl anklaga-

des för delaktighet, ehuru han tvärtom sökte af-

styra den och gjort allt hvad han kunnat, för att

skydda anstiftaren mot Ryssarnes hämnd. Han åter-

vann sedermera aldrig hvarken Gustaf IU:s eller

någon af de följande regeringarnas förtroende.

Han använde sin öfriga tid på författandet och ut-

gifvandet af samlingar och skrifter i Svenska hi-

storien och diplomatiken. Född 1758, död 1819.— Hans fru, Grefvinnan Eleonora Charlotta Wran-
gel, är känd som författarinna af en skaldedikt i

4 sånger: Gefion och flera smärre poemer.

JUMt, natronfaltspat (periklin, tetartin), ett till

färgen hvitt, i kanterna genomskinande , ofta till

yttre formen obestämdt, körtelformigt, inuti strä-

ngt eller kornigt kristalliniskt mineral, tillhöran-

de slägtet silikater, och bestående af kiselsyrad

lerjord förenad med kiselsyradt natron. Förekom-
mer vid Finnbo och Broddbo nära Fahlua.

AIto, härad, beläget i Wexiö eller Kronobergs
läns 3:dje fögderi, innefattande följande socknar:

Skatelöf med V. Thorsås och Härlunda; Wirestad;

oheda med Öhr och Anneboda; Lekaryd med
Alingsås; Qvenneberga med Hjortsberga; Slätthög

med Mistelås; Wieslanda med Blädinge, samt Sten-

brohnlt med Härlöf. Häradets areal utgör 355,199
tunnland, hvaraf 40,827 äro sjöar och kärr. Hem-
maatalet uppgår till 572 \. Folknummern är 23,486.

Häradet ligger från 430 till 580 fots höjd öfver

hafVet.

Alte, härad, beläget i Christianstads läns 2:dra

fögderi och innefattar följande socknar: Raflunda

med Brösarp; Mallby med Hvitaby; Andrarora med
Ojaröd, samt St. Olof med Rörum och Fogeltofta.

Häradets areal utgör 60,842 tunnland, af hvilka

endast 54 äro sjöar och kärr. Folkmängden är

9650 och hemmantalet 114$. Häradet är belä-

get från 80 och till 190 fot öfver hafsytan.

JU**, kontrakt i Christianstads län och Lunds stift,

utgöres så väl af de i ofvanstående härad uppräk-

nade socknar och annexer, som ock af följande:

Wimmerlöf och Rörum; Cimbritshamn och Jerrc-

stad; Cimbrits och Nöbbelöf; Gladsax och Torne-

mp; Wallby och Bolshög; Stiby (tills vidare för-

eaadt med St. Olof), samt Borrby.

Al**, kontrakt i Wexiö stift, utgöres af samma
socknar och annexer, som Albo härad i samma stift.

Albogm» annexförsamling till Odh, belägen 1 Åns
kontrakt af Skara stift och Gäseneds härad, 3{
mfl från Borås i Skaraborgs län. Arealn är 3587
tunnland, hvaraf 30 äro sjöar och kärr, utgör 12
mantal, har 648 innevånare och ligger 375 fot

öfver hafvet. Adr. Alingsås, Uptorp.

Albrekt, son till Hertig Albrekt I af Mecklen-

burg, och systerson till Konung Magnus Smek. De
Svenske aristokraterne satte honom i spetsen för

sin uppresning mot Konung Magnus, valde honom

på Herredagen i Stockholm d. 30 Nov. 1363 till

Konung i Sverige, samt hyllade honom dertill vid

Mora stenar andra Söndagen i Fastan följande året.

Sedan Magnus blifvit slagen vid Tillinge, kröntes

Albrekt i Upsala 1365. Han var en svag och föga

skicklig regent, lika urstånd att uppfylla adelns

fordringar, som att motverka dem, derföre stör-

tades han från tronen af samma fraktion som upp-

höjt honom derpå. Slagen och fången vid Fahl-

köping d. 24 Febr. 1389, hölls han i sexårig fån-

genskap på Lindholms slott i Skåne , hvarifrån han

lösgafs år 1395, och återvände till sitt hemland.

År 1405 afsade han sig alla anspråk på Sveriges

krona, ingick i Dobrans kloster och afled der år

1412, man vet ej i hvad ålder, samma år som
hans lyckliga besegrarinna bortrycktes af döden.

(Se vidare Agnes och Riccardis.)

AlbOke, annex till Löth socken i Ölands norra kon-

trakt af Calmar stift; arealen är 8424 tunnl., hvaraf

8 äro sjöar och kärr, samt ligger 95 fot öfver haf-

vet. Folkmängden är 622 personer. Adr. Borgholm.

Allmogen närer sig i synnerhet med kalkberedning.

Kyrkan är gammal, men i senare tider reparerad.

I densamma förvaras sedan katholska tiden åtskil-

liga bilder af träd. "Dessa bilder äro", såsom en

författare säger, "bevis på den höjd, till hvilken

bildhuggerikonsten under medeltiden i allmänhet

hade stigit." — På Kårholma synas ruiner efter

en skans, en brunn med godt vatten och en graf-

plats, hvarest flere menniskoben blifvit upptagne.

På östra stranden midtemot Kårholmsskansen är

äfven en skans, begge anlagda efter fortifikations*

reglor. Dessa skansar uppkastades år 1677. Hos

allmogen fortgår en sägen, att Kårholmen fått sitt

namn efter fru Elsa Kåre, som före Digerdöden

ägt denna holme, Karsö, med flera gårdar i sock-

nen. Uti Löths permebok skall, enligt berättelse,

varit anfördt, att fru Elsa Kåre måste framköra

5 lass sten, när hvarje bonde körde ett lass till

kyrkogårdsmuren, som i hennes tid blef upplagd.

Af denna proportion skulle man sluta, att hon va-

rit en nog betydande fru inom socknen. — Syd-

vest om Alböke kyrka är ett stenrör af icke min-

dre än 8 alnars höjd. Vester om kyrkan äro tre

stora stenrör med fotkedjor af 6 alnars lodrät

höjd och 112 stegs omkrets. De kallas Trerör.

Öppnar man dessa rörkullar, träffas ordentliga sten-

kistor (med obrända lik), sträckte i N. och S. af

4 alnars längd och en alns bredd. Något längre

i norr äro 4 andra rörkullar. Äfven dessa äga i

bottnen stenkistor. Utom stenkistorna i bottnen

på rören, finner man andra fyrkantiga inhägnader

af nedstuckna kalkflisor, till nio steg i fyrkant och
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0tan synnerlig böjning af marken. Dessa grift-

minnen tillhöra onekligen en senare tid. Äfven

finnas i socknen åtskilliga ättehögar och stensätt-

mngar, deribland en skeppssättning och en dom-
ring af nio stenar. Ibland fornlemningar inom sock-

nen, må slutligen nämnas den stenmur, som sträc-

ker sig tvärt öfver landet åt vestra stranden något

söder om byn Korntorp och slutar vid östra stran-

den på hemmanet Karsös ägor. Ruinerna efter mu-
ren synas bäst på högländta platser, men äfven

här och der uti de sidländtare. Tiden när, eller

ändamålet hvårföre, denna sträckmur blifvit dra-

gen öfver landet, kan man ej med säkerhet be-

stämma, i brist på handlingar; traditionen angif-

ver den såsom en gränslinie for fru Elsa Kåres

område. *

,

Ale 9 härad, beläget i lista fögderiet af Elfsborgs

län, innefattar följande socknar: Skepplanda, med
Hålanda, Sköfde, St. Pehr och Tunge, såsom an-

nexer; Starrkärr, med Kilanda och Nödinge; Östad.

Häradets areal utgör 80,954 tunnland, hvaraf 1 1,205

äro sjöar och kärr, det ligger från 50 till 156 fot

öfver hafvet, samt består af 247 4 mtL Folkmäng-
den är 11,172.

Ale» Konung i Upplanden i Norrige, stupade i ett

fältslag på den tillfrusna Wenern emot Svenske

Konungen Adil. Största delen af Norrska hären

skall hafva omkommit vid detta tillfälle.

Alefeld, Dansk General. Under Carl Gustafs krig

med Danmark förekommer hans namn ofta då han

utförde åtskilliga lyckliga expeditioner mot Sven-

ska trupperna.

Alehelms-traktateiå. Under krigt mellan Ko-
aungarne Albrekt och Håkan, sammanträdde Al-

brekts fader och broder år 1366 jerote Danske

Konungen Waldemar på Aleholms slott på Laa-
land, der de koramo öfverens om ett slags instäl-

lande af fiendtligheterna och fångarnes utvexling.

Detta var ett svek af Waldemar mot sin bunds-

förvandt Håkan, och hvarigenom Albrekts krona

för tillfallet räddades.

Alexandra Paulowna , d. v. Ryska Storfur-

sten Pauls dotter och Catharinas sondotter. Kej-
sarinnan hade för afsigt att förmäla henne med
Gustaf Adolf, hvilket föranledde hans resa till Pe-
tersburg år 1796. (Se Gustaf IV Adolf.)

AlexMdriner, ett versmått, bestående af dels

12, dels 13 slafvelser, med en hvila eller cesur

1 midten af versen. De lämpa sig bäst för Fran-
ska språket, der de ännu bibehållas, i anseende till

Fransyskans mindre musikaliska beskaffenhet, men
blifva på andra språk entoniga, hvarföre de ock-
så till större delen äro bortlagda. Namnet tros

härleda sig antingen af deras uppfinnare Alexan-
der de Bernay eller af en rimmad krönika öfver

Alexander den Store, skrifven på detta versslag.

Alf. Elfvor äro väsenden, som omtalas i Nordiskt-
mythologiska urkunder. Men de lemna få och sprid-

da berättelser om dem. Wala omtalar första gån-
gen alfer och Prosaiska Eddan nämner svartalfer

och ljusalfer, hvilket, såsom rätteligen blifvit an-
märkt, knappt torde vara något annat än en an-
vändning af englaläran. — Om nu dessa mytholo-

giska väsen äro desamma, tom de i Nordiska folk-

traditionerne ännu. bekanta Elfvorna, hvilket synes

ganska troligt, måste man medgifva, att en vida

säkrare och fullständigare kännedom om dem står

att hemta af traditionen. Det blefve för vidlyf-

tigt, att anföra allt hvad som i olika Svenska

landsorter om elfvorna berättas, men åtminstone

något deraf torde med nöje läsas. Enligt tradi-

tionen äro elfvorna mycket små och oskadliga vä-
sen. De äro nattetid synliga på fälten, der de

bland gräs och blomster hålla sina dansar. Såda-

na runda fläckar, utmärkta af ett mörkt och fro-

digt gräs, såsom täekt-låtel, o. s. v., kallas af

allmogen vanligen el/dansar. I Göinge härad i Skå-
ne är en dans bruklig, som kallas Elfoardansen

,

hvilken, enligt gammal tradition, menniskorna lärt

sig af elfvorna. Berättelser om menniskor, som
händelsevis blifvit åsyna vittne till de små väsen-

denas festliga dansar äro mångfaldiga. I vårt land

finnas en mängd ättehögar, hvilka nattetid sägas

vara upphöjda på gyllene pelare, så att man kan
se under dem, och dervid förnimma hurusom elf-

vorna dansa. — De så kallade elfgångarne äro af

allmogen väl kända, och omtalas ofta. I midten af

dessa elfgångar, hvilka äga omkring 1 qvarters

bredd, stå vanligen tätt invid hvarandra en myc-
kenhet svampar på sidorna, om hvilka marken är

blottad intill jorden eller åtminstone endast glest

betäckt med en blek, till marken liksom trampad

fåra. Gångens yttre begränsningar bestå deremot

af det frodigaste gräs, hvars mörkgröna färg

skarpt afsticker mot den öfriga marken. Allmo-
gen vaktar sig noga att träda öfver sådana elf-

gångar, af fruktan för sjukdomar. — 1 Skåne fin-

nas på ett ställe tvenne större ättehögar, på fo-

ga afstånd från hvarandra och emellan dem är ett

par sädesåkrar. Hvarje vår syntes, enligt berät-

telse, en tilltrampad gång i grönsäden emellan

båda ättehögarna, och folket höll före att den var

ett märke efter de i högarna boende elfvorna,

som nattetid vandrade till hvarandra. — Elfvorna

äro mycket oskadliga; men uraktlåta ick» att häm-
nas lidna oförrätter. "En flicka, som en längre

tid varit borta, kom hem, bärande den ena armen
i band, emedan värk slagit sig i densamma. Se-
dan hon om qvallen lagt sig, upptäckte hon flera

små varelser, som i månskenet dansade på golf-

vet. En af de små bar, liksom flickan, sin arm i

band, samt qvidde, och ville intet gerna följa de

andra i dansen. Flickan kunde nu förstå, att de

små voro elfvor, och att hon kommit att skada

den ofärd iga elfvan, hvarigenom hon sjelf ådragit

sig värk i sin arm.
n — "fin vinter hände, att un-

der töväder det isade sig och blef halt i portli-

dret, genom hvilket matmodren skulle drifva bo-
skapen att vattnas. På det att dessa ej skulle

halka , ville hon , medelst en visp , stänka hett vat-

ten i lidret, för att derefter derå strö sand. Men
hon hade icke stänkt mer än en gång, då hennes

arm öfverhöljdes af brännande gnistor. -Hon kun-
de nu förstå att hon ofredat elfvorna, som hade
sin gång genom portlidret." — Sjukdomar af be-

skaffenhet som den , hvilken sistnämnde sägen om-
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talar, kattas Rlfbiétter, och til dess totande kän-
nes i vissa orter en ört som kallas Elfnéfver

(Marcaathia polymorpba), hvilken ört brännes så

*t den uppstigande rdken omhvälfver den sjuke,

fin mängd Svenska växter båra i öfrigt namn af
etfvorna, såsom elfgräs (Spiraea nllmaria), i hvil-
ket de tros synnerligen väl trifvas. — För vissa

sjakdomar har intill senare tider sökts bot vid

så kallade Elfqvarnar.

Air, en hård, grus- och klapperblandad jord , eller

gros- och sandblandnd lera.

Alf9 i 4:de seklet sam-Konung med sin broder

Yngve, som han mördade, men for hvars svärd

han sjelf också föll. — En annan Alf, en ättling

af Olof Trätelja, blef, jemte sin broder, Halfdan

Svarte, Konong i Norrige.

Alf *em lille 9 en skald i Konung Erik Reffilsons

hof , der han lärer stått i stort anseende. Lefde

i slutet af 800-talet,

Alflavrfäste 9 en bekant fribytare eller röfvare, en

bland dem, som förenade sig med Konung Olof

den Helige och deltog i slaget vid Stiklarstad,

,der han stupade. Såsom hedning tillät Konungen
honom ej att strida för hans sak, innan han med
ene män låtit döpa sig.

Amen», ett mantals säteri, beläget i Ale härad,

i Skepplanda socken af Westergöthland. Alfhem
har fordom varit kungsgård och på dess ägor
samt i grannskapet finnas många grafhögar. I en

af den ej långt från gården, föregifves Kung Alf

ligga hegrafven. Dessa minnesmärken från en af-

lägsen forntid äro emecOertid mycket förstörda,

faman denna egendom kom till närvarande slägt,

tillhörde den familjen Ahleheim, som år 1720 köpte

hufvudgården Alfhem till skatte.

Alfliem, ett af Bohus läns fordna namn. Se
Bohms Af*.

Atffcftld, dotter af Gaudalf, Konung i Alfhem, för-

mäld med Sigurd Ring och blef i detta äktenskap

, moder åt Ragnar Lodbrok.

Alfkors eller Klfltora likna fullkomligt den be-

kanta figuren Pentagram. Den kal- a

las äfvea Drudenfot (trollfot), der- A
af att den ansågs likna hexors föt- V / \ s
ter. Gamla urkunder förmäla ock yCv^^
att den ansågs för ett skyddande A^NA
medel emot trollskap, äfvea under ^
medeltiden, då ordet Salus tecknades i alla 5 hör-

nen af figuren. Men vi lemna alla dessa efter-

rättelsers vidlyftighet, och inskränka oss till un-

derrättelsen, att alfkorset, fullkomligt liknande det

gamla, ännu brukas i Wermlaod, ristadt eller kri-

tadt på uthusdörrar m. m.; och tros det hafva en

starkt skyddande egenskap emot allt ondt.

Alfafcil*» annexförsamling till Ljungby, belägen i

Warbergs kontrakt af Götheborgs stift, Faurås

härad oeh Halmstads fögderi, samt t mil från Fal-

kenberg; dess areal utgör 2916 tunnland, hvaraf

190 äro sjöar och kärr, samt bar 16 J mtl, om-
kring 350 innevånare och ligger 125 fot öfver

hafVet. Adr. Falkenberg, till Komm. Warberg.

Am*l* så kallades för sin fägring Kung Alfs dot-

ter, som Konung Sigurd på sin ålderdom blef intagen

uti, men hon blef af sina bröder förgiftad, då Sigurd
drog till strids mot dem för att eröfra denna skatt.

AlftA, en socken) belägen i Gästriklands kontrakt
af Upsala stift, södra Helsinglands fögderi och
Gefleborgs län, 6£ mil från Söderhamn och hörer
till 2:dra kl. reg.; dess areal är 133,071 tunn-
land, hvaraf 8800 utgöra sjöar och kärr, samt be-
står af 90^ ofm. mtl och har 4123 innev. Sock-
nen ligger 440 fot öfver hafvet. Adr. Bollnäs.

AlffV* socken med Hemsö, hörer till 2:dra kh
konsist., belägen i södra kontraktet och fögderiet

af Wisby stift och län, 5 \ mil från Wisby. Sock-
nen består af 4767 tunnland, hvaraf 860 äro sjöar

och kärr, samt 23 J mtl, har 627 innevånare och
ligger 75 fot öfver hafsytan. Adr. Wisby.
Alfvenäehl, Henrik , Öfverste, omtalas med
beröm för sin tapperhet under Rigas försvar år

1656.

AlfÅffel» (Fuligala glacialis), hörer till 5:te ord-

ningen simfåglar, fam. gåsfåglar, vistas om som-
maren vid träsk och sjöar i polartrakterne , all-

mänt, i norra Lappmarken, der den företrädesvis

lägger sina ägg, som äro 5 å 7 till antalet, gal-

aktigt blekgrå af 2 tum 1 linies längd och 1 tom
4 Hniers tjocklek. Ungarne äro redan i början af

Augusti flygfärdiga, och fågeln börjar då draga

sig åt söder, anländer i September till Söderman-
lands skärgård och i November eller December
utanför Skånska kusten, der den träffas hela vin-

tern i flock, och flyttar aldrig så långt söder ut

som till Italien, högst till Schweitz, der den dock

ej förekommer flockvis. Fågelns längd utgör cirka

20 tum. Näbben är kort, rund, trubbig med böjd

spets, svart ofvanpå med ett bredt rödt, under

med ett smalare gult, tvärband. Hufvudet och

halsen hos hannen i vinterdrägt: hvitt med en stor

svart fläJk med rostbruna kanter, som börjar un-

der öronen och går ned på sidan af halsen; i som-

mardrägt: med en stor askgrå fläck på sidan från

näbbroten öfver ögat; hos honan i vinterdrägt:

hvitt med en svartbrun fläck på hjessan och hvar-

dera sidan af halsen; i sommardrägt: svartaktigt

med en stor gråhvit fläck på sidan af halsen samt

en brungrå från näbbroten öfver ögat. Kroppens

undre sida hvit, öfre sidan svart med rostbruna

kanter på fjädrarna. Benen blyfargade eller stö-

tande i rödaktigt, ögonstenarne bruna. Gammal-
hannen skiljes från honan genom två ganska lån-

ga, smala och spetsiga stjertpennor , samt lån-

ga spetsiga skulderfjädrar; den unga hannen, ge-

nom hvitaktiga skuldror. Fågeln lefver af musslor

och snäckor, som den upphemtar genom dykning,

och jagas så väl för fjädren och dunet, som äro

förträffliga, som för köttet, hvilket blir smakligt,

om huden afflås och det får ligga ett åfgn i vat-

ten eller mjölk innan det anrättas.

AirOrrKdare, (Fuligula stelleri), hörande till ord.

simfåglar, fam. gåsfåglar, vistas för sin ägglägg-

ning på Ishafvets öar, men förhållandet dervid är

'obekant, kommer tidigt på våren , men mindre all-

mänt, till våra kuster, särdeles Södermanlands och

Östergöthlands skärgårdar samt Gottland. Fågelns

längd är 21 å 22 tum. Näbben är långdragen,
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afsmalnande, enfärgad, med näsborrarne bakom
midten, spetsen tvärt trubbig. Hufvudet och hal-

sen hos hannen atlashvita, på nacken en kort toffs

samt en tvärgående sjögrön fläck och en dylik

blekare emellan näbben och ögat, det senare om-
gifvet af en svart fläck och strupen rent svart;

hos honan bruna, småspräckliga , utan toffs, Krop-

pens undre sida brunaktig; öfre sidan, hos han-

narne, främre delen hvit med långa hängande

fjädrar öfver vingarna, samt svarta vingspeglar,

bakre delarne svarta, hos honan rostbruna. Få-
geIn lefver af snäckor och andra skaldjur, som
upphemtas medelst dykning, samt är mycket skygg

och liflig i sina rörelser.

Alge» bilda en egen klass af växter, hvilka hem-
ta sin näring blott ur det omgifvande medium , och

utgöras af ett för detta ändamål afpassadt vege-

tativt system, kallad t thallus, som till funktio-

nen motsvarar de högre växternas rot, stam och

blad gemensamt, samt beständigt kan tillväxa ge-

nom successiv utbildning af nya delar, bestående

af randaktiga örtartade celler. De utgöra början till

all vegetation, måste öfverallt föregå bildningen af

högre växter, för att bereda det första organiska

ämnet, som är oundgängligt för alla andra orga-

nismers fortkomst, ty* ingen sten är så hård, att

den icke kan tjena dem till fäste, intet vatten så

rent, att det icke kan lerana dem näring och in-

gen luft så kall att de^ej deruti kunna uthärda.

Algot Ottthriksson* Fylkiskonung i Westergöth-

land, och svärfader åt Ingiald 111råda, han skona-

des likväl icke af sin ärelystne svärson, mer än

de öfrige Fylkiskonungame , utan omkom under ill-

bragden vid hans faders graföl.

Algotson, Bengt, den siste af Sveriges Jarlar,

son af Westgötha Lagmannen Algot Bengtsson och

gunstling hos Magnus Smek, hvilken för hans skull

återupplifvade det i 80 år nedlagda Jarla-embe-

tet, samt utnämnde honom till Hertig af Finland

och Halland. Pen nåd, hvari han stod, både hos

Konungen och Drottningen, tillika med hans djerf-

va och tilltagsna sinne, väckte mot honom myc-
ket afund och hat, hvårföre det också stadgades

som ett hufvudvilkor för förlikningen emellan Mag-
nus och hans missnöjde undersätare, att Hertig

Bengt skulle för alltid vara landsflyktig och åter-

lemna alla sina förläningar i Sverige. Då han ej

efterkom detta beslut, öfverfölls han, under sitt

vistande på Rönneholm i Skåne, af Marsken Carl

Ulfsson Sparre och Erengisle Sunesson, båda hans

slägtingar å hans gemåls sida, och mördades af

dem år 1360.
Algrena, ett jernbruk i Askersunds socken af

Örebro län, som har trenne härdar, 1568 skepprd

6 ]isp:d*privilegieradt årligt smide, samt 75 skepprd

frälsesmide, dels med eget, dels med köpetackjern.

Tillverkningen, hvarföre erlägges en hammarskatt
af 14 skepprd 18 lisprd 13 skalp., utskeppas på
Stockholm eller Götheborg. Smidesstämpeln utvi-

sar G K med tvenne stjernor, den ena efter bok-
stafven K och den andra under båda bokstäfverna.

Bruket disponeras af F. Mannerstråle. Med-intres-

senter äro R. och C Ruttersköld.

AlgMtern* socken, med Sköfde, Tumberg, Häre-
ne, Bråtensby och Landa annexer, är belägen i

Kullings eller Geseneds kontrakt af Skara stift,

Kullings härad och 2:dra fögderiet af Elfsborgs

lån, samt 2^ mil från Alingsås; hörer till 2:dra

kl. konsist., består af 92 £ ofm. 58 £ fm. mtl,

27,470 tunnland, hvaraf endast 556 äro kärr och
sjöar, ligger från 235 till och med 310 fot öf-

ver hafvets yta och har 2269 innevånare. Adr.

Alingsås.

Algutsbodn, en socken, belägen i Uppvidinge

kontrakt och härad, Wexiö stift och lista fögde-

riet af Kronobergs län , samt 4 £ mil från Wexiö

,

hörer till Irsta kl. konsist., innefattar 112 g orm.

84 i fm. mtl, 60,982 tunnland i areal, af hvilka

2250 äro sjöar och kärr. Socknen har omkring
4000 innevånare och ligger 520 fot öfver haf-

vet. Adr. Wexiö. Är 1838 stiftades här en

Förliknings-kommitté, hvilken stadfastades sam-
ma år.

Vid Rostocks gård i denna socken, J mil från

kyrkan, ligger en liten holme i sjön, som af går-
den kallas Rostocksholmen. På denna holme för-

menas i förra tider hafva bott en ansenlig och

förmögen man vid namn Algus, som skall varit

ägare af mest hela socknen, och gifvit den sitt

namn. Visst är det, att- ännu synas lemningar på
denna holme efter hus och byggningar, såsom af

4 byggningstomter, större än någon landskyrka

här i orten; en källare af 2 rum med en jerndörr,

hvilken förmenas vara densamma, som nu brukas

i kyrkan till sakristie-dörr. I jorden finnas äfven

en mängd tegelstenar öfverallt på denna lilla ö,

hvilken om sommaren är en ganska angenäm och
gräsrik plan. En stor jerokista skall der äfven

blifvit funnen, som sedan varit brukad till kyrko-
kista, tills vid pass några och 20 år sedan, då
den bortsåldes. Från gården Getsjö till holmen
skall denne Algus haft en kopparbro ; men huru nu

härmed är, så är visst, att jemte sjösidan synes
p

ännu lemningar efter en stor landsväg. Socknen
drifver betydlig oxbandel.

Algutaruin, annex till Glömminge socken, beläget i

Ölands medelkontrakt af Calmar stift, Ölands södra

mot och 6rte fögderiet af Galmar län samt 2 4- mil
från Borgholm. Dess areal utgör 7313 tunnland,

af hvilka blott 5 äro sjö och kärr, det har 22

1

mtl och ligger 180 fot öfver hafvet. Folkmäng-
den uppgår till något öfver 1000 personer. Adr.
Borgholm. Kyrkan som är af sten tillbyggdes år

1822. Altarprydnaden är från katholska tiden.

Intet märkvärdigt förekommer i öfrigt i socknen,
med undantag af några urgamla minnesmärken.
Dessa äro: Algutsrums borg, hvaraf ringmuren med
dess hvälfda inkörsport ännu synes. Gråborg eller

Backeborg, vester om Öfvertorps by; här finnes en
vacker andaktsvård, samt grifthögar och bauta-
stenar. En bonde fann i jorden, då han uppbröt
trädrötter, vid Törnbottens by år 1827, 70 stör-
re silfvermynt, för det mesta från Carl XIrs tid,

vägande tillsammans 100 lod. Ar 1828 fanns i

Holmestorp i åkern ett af 2:ne guldbracteater hop-
lödt smycke af 4} dukaters vigt.
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Att, i UMBanska bibeln detsamma som tempel,

kvarföre också Alfabtot betydde djurs offer, sär-

deles åt de mindre Gudarne.

Allasrsa*, en uppstad, belägen i Kullings eller

Geseneds härad af Westergöthland och 45 £ mil

VÄ.V. från Stockholm. Staden erhöll privilegier

af Konung Gustaf Adolf d. 21 Sept. 1619, date-

rade Lödese, hvilka sedermera utvidgades åren

1620, 1624, 162? och 1634. Ben har sin stör-

sta märkvärdighet såsom manufakturstad, men ma-
anfaktnriarättningarna härstädes äro numera likväl

blott en skogga af hvad de förr varit. De anlades

år 1724. Deras grundläggare var den patriotiske

Jonas Alströmer, som föddes här i staden d. 7

Jan. 1685. Tillika med den namnkunnige Polhem,

utsåg nan år 1723 staden till manufakturstad och

anskaffade kort derpå redskap och stolar till både

ylle-, bomulls- och sidenband-manufakturerna. Men
af allt återstår nu endast Alingsås klädesmanufakturi

#ea strumpfabrik, hvilka icke just drifvas med syn-

nerlig fördel. Alingsås stadsvapen är en hjort,

stående under ett träd i en skogsbacke. Fyra

Marknader hållas här: d. 18 April, d. 13 Juni,

d. 2 1 Okt. och 1 2 Dec. Staden äger inga särde-

les märkvärdigheter. Till stadsförsamlingen höra

Alingsås socken, Nohlby, Rödene, Bälinge, Hemsjö

#eh Odenäs, alla belägna inom Elfsborgs län och

Kallinge härad samt hörande jerate moderförsam-

lingen till l:sta kl. reg. Stadens folkmängd upp-

går till 1236 och socknarnes till 4374 personer

eller tillsammans 5610, af hvilka de förra bebo

200 tomter.

AHsinjn&n iielaobrauin , belägen nära Alingsås

stad, upptäcktes år 1734 af Manufaktur-läkaren

Jonas (enligt andra Wilhelm) Kruse. Manufaktur-

soeaeteten har härstädes låtit uppföra ett barnhus.

Alléeration eller bokstafsrim består deri, att i 2

sammanhörande rader eller verser förekomma 3

ord, som börja med samma bokstaf, af hvilka ord

tveane finnas i första, och det tredje i början af

andra raden. Aliterationen begagnades isynnerhet

i den gamla Nordiska poesien, och gaf åt den ett

eget hänförande behag» Tecken deraf qvarstå i

runstenar och i de gamla Lanskapslägarna, äfven-

som i medeltidens Latinska verser och i folkvisor.

Aliterationen uttrycktes likväl icke blott på ofvan

uppgifna sätt, utan äfven på mångfaldiga andra.

Vi vilja till nödig upplysning meddela några exem-

pel på alitererad vers, och först från Isländska

skalder:

Far vel /agnader,

PoUd ok beila.

Rimbokstäfverna äro här 3 F.

Leto upp */iolo tfupa,

5fungu i kiöl höfdom.

1 detta exempel äro St sammansatte rimbokstäfver.

Exempel på aliteration i folkvisan:

Hör du Loke Löye,

Legodrängen min!

Du skall flyga allt land omkring

Och /eta mig hammarn igen.

Thorer tämjer fålen sin i /ömme.

Exempel på aliteration i folklekar:

Bro bro area,

Exempel på aliteration i ordspråk
4
:

Med */ryk och j/ränga straff

Man onda barn förvärrar.

Likaledes i gåtor:.

Ludi Ludi Lätta

hoppa öfver stätta.

Aliterationen är numera nästan alldeles kommen
ur bruk. Bland dem som senare begagnat densam-
ma, är författaren till Frithiofs saga, samt senast

Kandidaten Säve. Vi tillåta oss, att ur ett stycke

af den sistnämnde meddela ett par verser:
nAf Hedno hafver,

här i Upsala,

Fester firats

Fröjdfullt om Julen

:

in måste mjödets

mustiga vätska;

i Okrenens uddar

jäste dess fradga.

Och skogen skakare

skälfvande böjde

fötter på fatens

fredliga slätter.

Då höjdes hugen,

herrliga drapor

från sjungande skalder

strömmade ymnigt.
n

Slutligen må nämnas, att äfven i några andra

folkslags poesi aliteration förekommer; men, att

den ursprungligen tillhört Norden, är otvifvelaktigt.

Alkali eller lutsalt kallas sådana syrsatta krop-

par, som äro de starkaste baserna, d. v. s. äga
största frändskapen till syror och utmärka sig ge-
nom löslighet i vatten, stark lutsmak och förmå-
ga att förändra åtskilliga röda växtfarger till blåa

,

åtskilliga blåa till gröna, och gula till bruna. Man
känner fyra särskilda sådana kroppar, neml. kali,

na tron, lithion och ammoniak; den första kal-

las ock vegetabiliskt, den andra mineraliskt, den

sistnämnda flygtigt lutsalt eller alkali, och de

tre förstnämnda med ett gemensamt namn eld-

fasta alkalier, emedan de icke, såsom det sistnämn-

da, förflygtigas vid vanlig eller något upphöjd

temperatur.

Alkavare » en kapellförsamling i Lappmarken, be-

lägen upp i fjällen, 10 å 12 mil från Qvkkjock.

Endast för att gifva ett begrepp om beskaffenhe-

ten af de aflägsnare kapellen i Lappland, meddela

vi här en kort beskrifning om Alkavare kapell, af

en författare, som fullkomligen känt orten och

förhållandena derstädes. "Det är ett slags kyrka,

förmodligen ensam i sitt slag; den är af sten,

hvilket låter ståtligt; men det värsta är att väg-
garna äro genomskinliga. De bestå nemligen rätt

och slätt af gråstenar, upptrafvade på hvarandra

såsom en vedkast, utan något murbruk, således na-

turligtvis här och der med hål på. Taket är af

bräder, med ett hål midt uppå. Prest och åhöra-

re krypa genast in i detta vedlider, när de kom-

4
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26 Jålkeuri* Alkohol.

ma, ty de hafva ingen annan tindflykt för regn

och oväder. Här göra de npp en eld midt på
golfvet i en dervarande eldstad, och röken går

npp genom det hål, som är på taket — kunde i

annat fall hafva frisk utväg genom väggarna. Här

ätes, drickes och sofves. Herden ligger här med sin

hjord, som Polyphem låg med sin i sin grotta.

Lycka att alla slags väder hafva fri passage ge-

nom väggar och tak. Här predikas nu också, och

Sakramenten utdelas. Krypris, ljung och annat slags

rask på marken utgöra brändslet, ty skog finnes

icke på närmare håll än Qvickjock. Hit reser nu

Komministern i Qvickjock en gång om året och

firar här Midsommars-bönedagen för Lapparne.
n

Alkeml betyder egentligen kemien, ty al är i

Arabiskan, hvarifrån ordet härstammar, den be-

stämda artikeln; men numera förstås dermed alltid

den föregifna guldmakarekonsten, som ifrån de äld-

sta ända intill nyare tider utgjort, å ena sidan ett

föremål för lättrogenheten och den missledda lärdo-

mens ifriga bemödanden, å den andra för mysti-

cismens bedrägerier, hvarigenom otaliga personer

blifvit ruinerade. Emedlertid har den dock med-
fört ganska många nyttiga resultater, och kan

anses såsom den vetenskapliga kemiens verkliga

npphof, samt har således, utom de många nyttiga

upptäckter, hvartill den under sin utöfning direkt

gifvit anledning, hvaribland speciellt må nämnas
upptäckten af porslinets tillverkningssätt i Europa,

samt af många verksamma läkemedel och an-

vändbara metall-legeringar, indirekt varit orsaken

till de förvånande , och i alla rigtningar gagnande

,

resultater, hvilka kemien i senare tider, såsom

vetenskap, frambragt, och hvarigenom äfven guld-

makeriets fullkomliga grundlöshet blifvit tydligen

ådagalagd, så att det numera väl svårligen lärer

finna några anhängare. Hos oss har alkemien dock

ingen gång funnit något verkligt insteg, och den

enda märkvärdiga företeelsen dcraf är den fångne

Liffländske Generalen Paykulls uppträdande , hvilken

,

under sin fångenskap 1706, erbjöd sig, att om han
finge behålla lifvet, fastän i ständig fångenskap,

årligen tillverka guld för ett lärde af 1 million

R:dr, och som äfven lyckades att kringgå deras

uppmärksamhet, som skulle öfvervara hans försök,

så att vår ryktbaraste kemist på den tiden, Urban
Hjärne, hvilken sjelf var tillgifven alkemiens lä-

ror, blef fullkomligt öfvertygad om hans förmåga
ätt hålla sitt löfte, och att det guld, som vid hans

operationer erhölls, vore frambragt af andra äm-
nen genom den kemiska konstens åtgärd; i följd

hvaraf ock skådemynt preglades deraf med påskrift:
nHoc aurum arte chemica conflavit. Holmise 1706.
O. A. v. Paykull." Carl XILs oböjliga vilja gjor-

de dock ett hastigt slut på detta charlatanen

genom det energiska yttrande, att om Paykull

ock kunde göra Brunkeberg till guld, skulle han
ändock dö.

Alkohol, vinspiritus, sprit, en organisk sönder-

delnmgsprodokt, som bildas af i vatten upplöst

drufsocker genom en kemisk process, kallad vin-

jäsning, alkohol- eller spirituös jäsning, hvarvid

sockret genom medverkan af ett aimat organiskt

ämne, kaDadt jäst, sönderdelas i kolsyra, som
bortgår med fräsning, gifvande npphof åt don

rörelse i vätskan, som karakteriserar jäsningsfeno-

menet, samt i alkohol, som qvarstannar i den

jäsande vätskan och kan af&kiljas derutur genom
destillation , i förening med en liten qvantitet vat-

ten. I fullkomligt rent tillstånd är alkoholn en

vattenklar, ofärgad vätska af 0,795 egentlig vigt

vid + 15°, svag, ej oangenäm lukt, och egen

brännande, allmänt bekant, smak; i större mängd
och i oblandadt tillstånd nedsväljd, verkar den ab-

solut dödande, stundom äfven då den är utspädd

med vatten, i senare fallet dock vanligare i mora-

liskt afseende. Den kokar vid mycket lägre tem-

peratur än vatten, neml. + 78°, hvilket är or-

saken till att den medelst destillation kan skiljas

från detta, men förenad med en viss mindre qvan-

titet vatten, är kokpunkten ännu några grader

lägre, och detta är åter orsaken till att man ej

genom blott destillation kan fa den fullt vatten-

fri, utan med tillbjelp af andra ämnen, som hafva

starkare frändsköp till vattnet. Den har ännu icke

vid någon känd grad af köld kunnat fås att an-

taga fast form, men i förening med vatten fryser

den vid mycket låg temperatur. Antänd förbrin-

ner den utan återstod med blå, men föga lysande,

låga och stark vänneutveckling, samt om ångan

deraf till någon betydlig mängd blandas med luf-

ten, för denna egenskap af en brinnande kropp,

som antändes och förbrinner med en utomordent-

ligt stark knall (explosion). Alkoholn utgör det

verksamma ämnet i alla jästa drycker, såsom vin

och maltdrycker m. fl., äfvensom uti s. k. destil-

lerade, såsom brännvin, konjak, rumm, arrack,

o. dyl. De förstnämnda innehålla jemte vatten

och alkohol, hvilkens mängd varierar emellan 1

proc. af volumen i svagdricka, och 25 proc. i port-

vin, äfven åtskilliga, dels flygtiga, dels ej flygti-

ga ämnen , såsom kolsyra , etherarter , socker och

extraktivämne m. m. De senare, med undantag

af dem, som särskildt äro försatte med socker, in-

nehålla deremot endast flygtiga ämnen, samt al-

kohol och vatten, den förra från 30 till 50 proc.

af volumen eller deröfver, i hvilket senare fall de

egentligen fö namn af sprit, och först i de sena-

re århundradena har konsten att i denna utbildade

form framställa dryckenskapsdämonen blifvit känd,

enligt hvad det synes, först hos de Nordiska folk-

slagen, samt sedan allmänt bekant genom Arnold

de Villa Novas och hans lärjunge, Raymond Lullii

skrifter, hvilken senare ansåg denna upptäckt så*

som en särdeles försynens nådegåfva till det för-

svagade menniskoslägtets regeneration, samt der-

före kallade den kostliga produkten: Aqua vit»,

lifvets vatten, samt trodde sig genom utbredandet

af kännedomen om dess beredning, hafva tillskyn-

dat sina medmenniskor en utmärkt välgerning!

I fullkomligt rent tillstånd användes alkoholn

egentligen blott till åtskilliga kemiska behof; i för-

ening med en mindre qvantitet
%
vatten , i form af

sprit, till en mängd tekniska ändamål, och med en

större qvantitet deraf i form af brännvin, såsom

allmänt kåndt är.
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lUmoyem kittad****** 27

All» kloMiter tjeaui Lutet till. Detta gamla
ordspråk, numera kändt och gängse nästan ute*

slutande bland allmogen, betyder: att icke allt är

användbart, ehuru det har skenet för sig.

Alla mv§;ga» gerna till» men ingen vill hålla

om skaftet, ett gammalt ordspråk, som betecknar,

att mången ser gerna en annans olycka och ska-

da, men ingen vill anses vållande dertill. Det var

i denna mening, som Konung Gustaf I på Riksda-

gen i Westerås 1527, der han fast beslutat att

helt ock hållet krossa påfveväldet, eller afsäga sig

ett annars vanmägtigt och föraktligt konunganamn,
yttrade bland annat till de församlade Ständerna:
*Vi mage arbeta på edert bästa, så mycket vi

forma, så hafve vi dock ingen annan lön derföre

att vänta, än att J gerna sågen, det yxan sutte

i hufvudet på oss, fast ingen törs sjelf hålla i

skaftet."

Allaalt* cerit, prismatisk cermalm, ett mineral,

hörande till slägtet Ger, bestående af ceroxidul,

kiselsyra, jernoxid, kalk, lerjord och kopparoxid,

ogenomskinligt, svartaktigt eller svart, derbt eller

af bladig textur, som förekommer vid Riddarhyttan.

AUerts * »rit» , dotter till en Köpman eller Fält-

skär Allerts i Stockholm, Konung Carl Gustafs äl-

skarinna, med hvilken han hade en son, Gustaf

Carlsson , Grefve till Byringe och Friherre till Lind-

holms kloster, född 1647, död 1708. Hon erhöll

af sin kunglige älskare 8 gårdar och en qvarn i

Färs härad i Skåne. Skall hafva fört en min-

dre ordentlig lefnad både före och efter bekant-

skapen med Konungen.

Allermm, socken med Flenninge, belägen i Lug-
gude kontrakt och härad af Lunds stift och Mal-

möhus läns 3:dje fögderi, samt J mil från Hel-

singborg och 100 fot öfver hafvet, hörer till 2:dra

kl., är alternativt reg. och patr., på så sätt att

ägaren till Kulla-Gunnarstorp nämner Pastor två

gånger och Konungen den tredje; består af 81

ofm. 59 fm. mtl och 14,951 tunnland, hvaraf

14 äro sjöar och kärr, samt har 2890 innevånare.

Adr. Helsingborg.

Alletorp, en urgammal gård i Kinnevalds härad,

Tofta socken och Småland, vid södra ändan af

den så kallade Toftasjö. På denna gård skall

fordom (dock blott enligt folksagan), en Konung
vid namn Alle bott. Denne är märkvärdig för de

förmåner han skänkte de tappra Wärendsqvtnnorna

,

hvarom se under detta ord. Några lemningar ef-

ter den byggnad, i hvilken denne sagorKonung
Alle bott, menar man sig ännu finna. Enligt en

gammal sägen skall den dörr, som begagoas för

Wederlöfs kyrka, fordom tillhört det förmenta

konungahuset.

Allajer, ett i Östergöthlands skärgård brukligt

fiskredskap, bestående af flera jcrnspetsar med hul-

lingar fastade vid ett långt skaft af träd. Med
detta redskap fångas ål under isen. - Det liknar

mycket ett ljuster.

AllfcelgMA* annexförsamling till Skenninge, be-

lägen i Göstrings kontrakt af Linköpings stift,

Aska härad och 8:de fögderiet af Östergötblands

län, gränsar intill Skenninge och ligger 370 fot

öfver hafvet. Har 5545 tunnland, hvaraf endast

25 äro sjöar och kärr, 39 mtl och något öfver

1000 innevånare. Adr. Skenninge.

Allhelnjon», annex till Nyköpings östra stads-

församling, beläget vid Nyköping, norr om sta-

den, i dess östra kontrakt af Strengnäs stift , Rönö
härad och lista fögderiet af Södermanlands län.

Dess läge öfver hafvet är endast 50 fot. Det in-

nefattar en areal af 9234 tunnland, af hvilka 380
bestå af sjöar och kärr; har 27 £ mtl samt 840
innevånare. Adr. Nyköping.

Allltelgone-lftjelpen. Denna af församlingarna

i Calmar stift från äldre tider utgjorda afgift, som
utgått af hvarje matlag, dels med -| skäppa säd,

och dels med 4 Öre s:mt, har tillfallit med £ ho-

spitalet, -y fattiga studenter och ^ socknens fat-

tiga. Denna Allhelgonehjelp har tillkommit genom
öfverenskommelse, enligt synodalakterna i Calmar

stift d. 14 och 15 Sept. 1652, genom 1696 års

stat, för hospitalet blifvit för ständig förklarad,

och ytterligare konfirmerad genom Kongl. Resolu-

tion på Calmar stifts Presterskaps besvär d. 18

Juli 1733 §. 1. För närvarande utgår denna af-

gift med 4 öre s:mt af hvarje matlag.

Allmoge. Detta ord betydde ursprungligen det-

samma som folket, nationens massa, hvårföre det

också hette: "Guds kärlekir ware med Konungha

wårom, och så med allom allmogha hans", och

Gustaf Wasa yttrade i sitt afsked till Ständerna

på Rikssalen 1560, att hvad han kunnat göra för

landet, derföre hade han näst Gud att tacka Sve-

riges allmoge. I senare tider har likväl detta

ord öfvergått till en benämning på det egentli-

ga Bondeståndet, till skillnad från herremännen.

(Se Bondestånd.)

Allmogens kl&dedriifft. Från uråldriga tider

tillbaka har Svenska allmogen i åtskilliga delar af

landet varit utmärkt genom olika drägter. Anled-

ningen härtill bar man sökt från flere håll. Det

vissa är att den icke är en. — Der en egen kläde-

drägt är rådande, förmärkes äfven alltid något eget

i Tolkets sinnelag, kroppsbildning, seder m. m.

Våra äldsta urkunder omtala skillnad i klädedrägt

efter stånd (t. ex. Riks-mal). Sådant bevisar ove-

dersägligen åldern af detta bruk. Men man må-

ste antaga, att under medeltiden delta betydligt

utbildats, så att vid dennas slut klädedrägten ägde

sin rätta stadga och tillika största mångfald.

De gamla Svenska folkdrägterna voro både pryd-

ligare och i allmänhet kostsammare, än de nu bruk-

liga. Bonden har af ålder satt värde på ett he-

derligt allvar i sin klädbonad, och om än qvin-

nan gjort sig häruti någon gång skyldig till en

liten fåfänga, bör sådant så mycket mindre läg-

gas henne särdeles till last, som den hvarken kun-

nat förleda henne, att förhäfva sig öfver veder-

likar, eller eljest söka tillvinna sin gestalt något

falskt anseende. Men det länder till bennos gam-

la prydnads lof framför många senare, att deri

verkligen låg en tanke. Den blir då ett tänk-

värdt vedermäle af fordna qvinnors eljest nog

obemärkta sätt att uppfatta och åskådliggöra det

sköna. Klädernas dyrhet ersattes genom deras verk-
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28 Allmogens klttdedrttgt. Allmogens klttdedrålgi*

liga värde. Också föranledde hvarken någon ovar-

aktighet i drägten, eller förändrade bruk till tä-

tare omkostnader. En klädning med tillbehör af

prydnader fick betjena icke blott köparen, så län-

ge han lefde, utan äfven efterkommande i tredje

och fjerde led. — Den första yttring i afseende på
gamla drägterjs bibehållande skedde redan under Gu-

staf I:s tid. Märkligt är, att denna yttring utgick

från folket. Det var nemligen Dalkarlarne, som 101

honom läto ingifva en böneskrift, deri de bland an-

nat anhöllo, att han icke måtte "införa i landet

någon ny och ovanlig klädedrdgt.n Det vid denna tid,

särdeles under nämnde Konungs sista regeringsår,

stigande öfverflödet väckte säkerligen allmänhetens

uppmärksamhet. Det blefve för vidlyftigt att an-

föra alla de mått och steg, som af senare Svenska

regenter, särdeles Wasakonungarne , blifvit vidtag-

ne, d*els för gamla klädedrägters bibehållande, dels

för uppmuntran af bruket utaf inhemska tyger (hvad

Carl XI för samma sak verkade, förtjenar alltid att

behjertas). Vi inskränka oss till anförandet af ett

ganska nytt, utmärkt vackert dithörande konungs-

ligt drag. År 1816, då Konung Carl XIV Johan,

såsom Kronprins, under en resa befann sig vid Wreta
gästgifvaregård i Östergöthland, och der såsom van-

ligt, omgafs af mycken allmoge, skänkte han en du-

kat åt hvar och en hustru och flicka bland det

församlade folket, som var klädd i inhemsk drägt,

för att uppmuntra dem att afstå frän utländska

tyger, och i allmänhet från det öfverflöd, som är

mycket rådande i dessa trakter, samt återgå till

den gamla enfalden och måttligheten.

Till utmärkt vackra enskilda åtgärder i denna

sak hör den förening, som i Hällefors socken af

Wermland kring år 1816 blifvit stiftad af en Frö-

ken Charlotta Heijkensköld ,
jemte flera fruntimmer,

till åstadkommande af en enkel folkdrägt inom för-

samlingen. Denna bestod i en blå kjortel med 3

rader roda och smala ylleband, hvitt förkläde, hvit

tröja och ett rödt och hvitt ylle-lifband med silf-

verspänne, jemte en hvit uppstående krage. Utom
silfverspännet måste allt vara förfårdigadt med eg-

na händer. Drägten är tillika en hedersdräkt, så

att den brud, som ej får bära krona, ej heller får

begagna drägten. — Stiftarinnorna sjelfva voro de

första, som visade sig klädda i den nya drägten i

kyrkan. Men framför allt förtjenar nämnas, att

denna drägt hos allmogen i kringliggande trakter

vann ett sådant bifall, att den mer och mer an-

togs, icke. allenast i Hällefors, utan äfven i flera

kringliggande församlingar. Till och med i Philips—

stad begynte den komma i bruk. — Ändtligen må
det tillåtas oss härtill lägga ett dylikt drag, neml.

det att Herr Öfverstelöjlnanten Inre, ägare af Ske-

uäs gods i Wingåkers socken af Södermanland, ny-

ligen förständigat sina underhafvande, att icke af-

lägga den i socknen brukliga gamla drägten. Ett

sockenstämmobeslut i samma ärende och i samma soc-

ken fattades äfven för någon tid sedan, utgörande

dock endast ett upplifvande af ett äldre dylikt af KgL
Mej:t stadfastadt beslut från medlet af 1700-talet.

Vi anse oss göra våra läsare ett nöje med att

meddela en kort underrättelse om de märkligaste af

de folkdrågter, som i olika delar af vårt land in-

till början af 1800-talet varit och till en del ännu
äro brukliga. Vi betrakta således dessa till en bör-
jan i Svea rike, och vända oss först till Upland,

der, förmodligen i anseende till hufvudstadens när-

het, icke mer än en enda folkdrägt är bruklig, då
man undantar skärgårdsdragten, hvilken likväl på få

förändringar när, är lika i alla Svenska skärgårdar.

Den nämnda drägten är bruklig i Hdjverö annexför-

samling, som utgör en större ö vid Uplands nord-

östra kust. Hvad som isynnerhet utmärker den har

brukliga drägten är qvinnornas turbanlika hufvud-

bonader, samt deras prydliga s. k. brösttappar. Icke

utan skäl har man antagit, att Häfveröboarne ut-

göra en egen stam, som i fordna dagar sjöledes an-

ländt och bosatt sig på ön. Men om denna drägt

har man hittills icke haft någon skriftlig under-

rättelse. — Väl har äfven i Skoklosters socken en

egen folkdrägt varit bruklig, som utvisade medel-

tidens prakt och smak, men denna upphörde allde-

les i början af sistförflutna århundrade.

Södermanland har, enligt hvad man antagit, i

fordomtima blifvit bebyggdt af många stammar. Har
äro derföre en myckenhet olika drägter i bruk. De
kunna väl ännu upptäckas i hvarje härad, för att

icke säga socken. Men synbarast äro de i Sotholms

härad och den s. k. Wingåkersbyggden. Sotholms-

drägten har dock nästan endast bibehållit sig ute-

slutande i Sorunda vidsträckta socken, men likväl

finnas tecken deraf i Hanninge socknar — kanske af

en tillfällighet. Sorundabonden är lika utmärkt tfll

väsen , som i det yttre. Men vi hålla oss nu endast till

klädedrägten. Männernes gamla drägt är dock här

mycket förändrad. Qvinnorna utmärka sig särdeles

genom snitten på deras åt hufvudet tätt sittande

mössor, samt deras ljusblå koftor och broscher al

silfver. Sommartiden bära de röda lif, äfvensom
merendels bruna kjortlar och röda strumpor. De
yngre hafva kring hufvudet en brokig halsduk, som
de veta att ganska täckt linda, så att den får ut-

seende af en turban. Wingåkcrsdrägten är all-

mänt känd. Den består hufvudsakligeu af hvitt

vadmal, hvaraf så väl män, som qvinnor begagna
sig till långa rockar — af hvilka qvinnornas utgöra

ett slags öfverplagg. Bland q vinnorna äro brand-
gula underkläder af ålder brukliga, samt ett slags

bälten af tätt vid hvarandra sittande silfverbucklor

,

till formen ej olika dem man någon gång finner i

hedniska grafvar. Dessa bälten kunna uppstiga i

värde till 100 R:dr B:ko. Om qvinnornas hufvud-

bonader, isynnerhet de, som nyttjas vid högtider,

vore mycket att säga. De äro nog utmärkta för

att icke kunna antagas vara af Svenskt ursprung.— Äfven i angränsande Österåkers socken har all-

mogen sin egna klädedrägt, endast i vissa delar

skiljaktig från den förra. Det har blifvit sagdt,

att folkdrägten i Österåker liknar Grekiska qvin-
nornas i Anchipelagen. Vi nämna detta endast der-
före, att det blifvit yttradt af en utmärkt kän-
nare, neml. Friherre A. L. Stjerneld. Några andra
märkbara folkdrägter förekomma icke i Söderman-
land. En äldre författare (Svanander) yttrar, att

klädedrägten i norra delen af Eara härad i Skåne r

Digitized by



Allmogen UåUtodYM*t. AllMgeat IdåtdedvMgt. 2»

brilken år utmärkt Täcker, liknar klädedrägten på en synbara, helst Dalfolket gör årliga utvandrin-

garna i Mälaren. Hvad han härmed menat är svårt gar allt landet omkring. Det förtjenar emedlertid

att säga. Hvad vi känna är, att i Grödinge soe- nämnas, att drägten ännu är så allmän och afhål-

kea allt upp till Ytter-Enhöraa märkas spår af egen- len, att annan drägt der alls icke lides. 1 södra

beter i klädsel. Dalarna är likväl drägten föga märkbar. Likväl

I Westmanland finnas numera endast få spår af äro här nästan i hvarje socken små egenheter

gamla folkdrägter. Hit hörer den , som begagnas i märkbara. Sålunda nyttjas i Stora Husby socken
Munktorps socken af Snäfringe härad. Det mest ut- sommartiden af qvinnorna en slags ganska täcka

Barkande i denna drägt är qvinnornas bjerta lif, skärmhufvudbonader, som sannolikt hafva ett syd-
röda strumpor (nu nästan aflagda), äfvensom snit- ländskt ursprung.

|en, färgen och landningen på deras tröjor. Vida Norrland har varit ganska utmärkt i ifrågava-

utmarktare är klädedrägten i Fellingsbro socken, rande hänseende, och kan derom nästan sägas hvad
Den består hufvudsakligen af svart rock, stofferad med som om Dalarna är sagdt, dock med den stora skill-

röd ståndkrage, röda uppslag och röd kant längs nåden, att de gamla drägterna här för det mesta
knappraden vid bröstet, samt byxor af sämskskinn. kommit ur bruk. Några af dem tyckas i vissa de~
För qvinnfolken: svart kjortel, svart tröja, hvit lar liknat de Dalska, såsom den i Heda socken uti

balsduk, hvitt förkläde, samt hvitt "huckle." Man Härjeådalen. 1 Matmars socken af Jemtland har in-

bar antagit , att denna klädedrägt blifvit anlagd un till senare tider en ganska vacker folkdrägt nytt-

étr Engelbrektska oroligheterna, hvari socknens bå- jats, äfvensom i Hammardals socken, der den så

de män och qvinnor ärofullt deltagit. Sådant är kallade kult-lufoan ännu allmänneligen brukas, och
dock osäkert. Likväl finnes ännu en förordning i helikan (hos Dalfolket hilka) af hampväf. Utrym-
Örebro kyrkas arkif från Carl Xi s tid, som påbju- met nekar oss utförligare orda i ämnet,

der, att denna drägt, som för församlingen åter- Vi komma slutligen till Götha rike; och hvad
kallar så ärofulla tider och händelser, vid vite ej först beträffar Ösleryölhland , så känna vi i detta

Är afläggas. Samma förordning förnyades af Carl landskap endast en folkdrägt, neml. den, som är

XH, med tillägg, att förordningen borde hvarje bruklig i Wånga socken af landskapets Bergslag.

Midsommarsdag uppläsas från predikstolen. Att så- Männerne bära här på hufvudet en så kallad glada

dant likväl icke skett, torde den förening utvisa, eller flikmössa, samt äro i öfrigt klädda i stäck-

soh år 1793 tillvägabragtes i allmän sockenstäm- tröja, långtröja, holkbyxor o. s. v. Det utmärkan-

att, hvarigenom man öfverenskom, att icke a fläg- de i qvinnornas klädedrägt är hufvudklädet, som de

ga den gamla drägten. — Slutligen torde fortjena på ett eget sätt fasta på hufvudet, samt den med
anföras, att då vid år 1835 några sockneboer, långa skjört försedda vadmalströjan och den mång-
klådda i sfn folkdrägt, uppvaktade Konung Carl XIV veckade kjortelen. — Såsom någonting eget för-

Johan, högstdensamme, sedan han blifvit underrät- tjenar anmärkas, att de nyssnämnde holkbyxorna

tad om drägtens ursprung, yttrat, att "en sådan (egentligen sommarplagg), hvilka i början af 1800-
bedersdrägt väl vore värd att bära/ talet begynte afläggas, vid år 1814 åter kommo i

Äfven i Nerike har man anmärkt åtskilliga klä- bruk, så att nästan hvarje sockenbo ägde sådana,

dedrägter, ehuru få spår deraf återstå; ja, man Nu begynna de åter afläggas* Vidare förtjenar

tager sig kunna på snitten af rocken dömma till nämnas, att då år 1842 de två äldste Prinsarne, un-

socknen från hvilken en Nerikesbo är. Spåren haf- der en resa, en stund uppehöllo sig i Wånga kyrko-
va likväl numera betydligen försvunnit. Den mest by, och der omgåfvos af en »tor del utaf socknens

utmärkande folkdrägt i Nerike, är tvifvelsutan den allmoge, en af dem till den församlade menigheten

tom förekommer i Stora Mällösa socken. Qvinnor- yttrade: "jag ser, att J ären dugligt folk och här-

näs besynnerliga sommarhattar med breda och hög- stammen från Dalarna hållen vid eder gamle drägt."

röda band, som fladdra kring axlarna, emedan de I Weslergöthland äro ganska få folkdrägter be-

aldrig fa tillknytas under hakan, förtjena ses. Li- kanta. De af oss kända förekomma i Rackeby socken

kaledes deras virkade och prydliga linnen, alltid på Kallands ö, samt i den så kallade Markbyggden.

försedda med ståndkragar, samt framtill mycket ur- Äfven i trakten af Kinnekulle synas åtminstone tec-

ringade lif. ken efter en gammal sommardrägt hos folket. Af
Några härader i Wermland hafva äfven sina dessa drägter har den Markska varit utmärkt, syn-'

egenheter i klädseln, såsom Jösse och Fryckdals, ncrligen derigenom, att den (åtminstone ännu på
hvilka s innevånare i öfrigt på mångahanda sätt 1? 50-talet) bestått uteslutande af tyger, dém Mark-
utmärka sig. Jösse-häradsdrägten anses likna in- boarna sjelfva tillverkat. Folkdrägten i Rackeby
nevånarnes i Göinge härad af Skåne, med hvilka socken är mer utmärkt. De äldre i församlingen

Jössehäringarne sägas hafva många liknande drag. nyttja der ännu hvita rockar, nästan af samma
Men om de Wermländska drägterna är ännu alK- snitt, som Dalkarlarnes, och byxor af samma tyg

för Htet bekant. Snart torde det blifva för sent, med knäband af bjerta färger. Qvinnorna äro som-

att åt dem egna uppmärksamheten. .raartiden klädda i röda lif och en besynnerlig kra-

Vi komma ändtligen till Dalarna. Att vidlyf- ge med spetsar af hvitt linne, en mångfargad ylle-

tigt orda om de bär brukliga folkdrägterna, som äro kjortel, brossa och en täck ganska egen skärm-

olika snart sagdt i bvar socken, åtminstone i Öster- hait på hufvudet. VI förbigå de öfriga egenheterna.

Dalarna, anse vi öfverflödigt, då så många derom I DalMand förspörjes numera få tecken till nå-

ikrifvit och egenheterna nästan äro för kvar och gon egenhet i klädedrägten. En sådan förekom-
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mer likväl i Ertemarks socken af Wedbo härad,

der de utmärkt vackra qvinnorna bära på hufvudet

en stor hvit duk, sa satt, att den liknar ett upp-

slaget dok. En 90-årig f. d. Riksdagsman i Gesä-

ters socken af samma härad har berättat oss, att i

hans barndom en folkdrägt varit i vissa delar af

Dahlsland bruklig, men hvaraf han blott erinrade

sig de stora långa hvita rockarna.

Bohus län utmärker sig lika litet i ifrågavaran-

de afseende. Den förr omtalade skärgårdsdrägten

är här rådande. Dock hafva i slutet af 1700-talet

här blifvit anmärkta några vackra drägter, såsom

då ännu gängse. Isynnerhet var i Wette härad en

ganska täck qvinnodrägt bruklig.

De Småländska folkdrägterna hafva varit lika

många, som utmärkta. Den märkligaste af dem,

den Wärendska, är allmänt känd. I förbigående

vilja vi nämna, att det mycket omtalade, så kalla-

de Fälttecknet , såsom man tror, ett minne efter

Wärendsqvinnbrnas bekanta strid, är under detta

namn kändt och brukligt äfven i vissa delar af Ble-

kinge. — Eljest förekomma i Småland 2 slags klä-

dedrägter, som äro mindre bekanta. Väl äro de nu

till större delen aflagda, men de torde dock förtje-

na att med några ord omnämnas. Den ena af des-

sa folkdrägter är bruklig hos de gamle i Urshult

socken och kringliggande trakter, samt den andra

likaledes hos utgamle af båda könen i Westbo hä-

rad. Urshult-männerne kläda sig i svarta eller gråa

tröjor med mycket långa skjört samt uppslag af

ljusblått tyg, gula skinnbyxor, prålande af måuga

broderier, vidt utbredda skjortkragar, likaledes på

det sinnrikaste utsydda. Qvinnorna fläta sitt hår

med mångfärgade band, hvilka utflyta ur lockarna

långt ned på ryggen. På halsen bära de korsked-

jor af silfver med så kallade löf. Vidare begagnas

rödt lif och röd klädning med svart sammetsbord.

Vi förbigå det mindre väsendtliga. — Wcstbobon-

dens har liknat den i Norrvidinge härad. På huf-'

vudet bar han en så kallad Picklufva eller Trinhötta,

samt var för öfrigt klädd i en vadmalströja, som
räckte till knäna, helskuret lifstycke af skinn och

mycket vida byxor m. m. Det utmärktaste hos qvin-

norna var den s. k. Spränghufvan af hvit tråd, nä-

stan som ett nät. Vid högtidliga tillfållen bruka-

des svarta klädeskappor, antingen med rund krage

med tunnt jernbleck uti, eller en bredare, som i

många rynkor låg ned på skuldrorna. Uti kappan

voro stora förgyldla spännen och löf af tunnt silf-

verbleck; långa vantar af kläde, med silkessöm och

räfskinnsbi ära , samt handskarna med silke af alla

färger utsydda.

Om folkdrägten i det beryktade Wärend yttrar

sig Linné: "Här skattas för den största odygd, att

införa främmande seder, ty om någon kommer ifrån

en annan socken att här bo och vill behålla sin

förra klädedrägt, eller om någon jnfödd vill efter-

apa främmande klädnad, blir den af alla begabbad,

såsom en högfärdig." Icke desto mindré är den-

na drägt, åtminstone i de flesta socknar, såsom

i Wirestad af Albo härad, för omkring 30 år sedan

alldeles aflagd.

Blekinge är ännu i dag ganska utmärkt för sina

vackra folkdrägter. Men de bestå till stor del af
utländska tyger. "Dock hafva på vissa orter de

hemmaväfda tygerna utträngt de utländska, såsom i

Jemshög socken mot Smålandsgränsen." — "Det är

der icke sällsynt, till och med om Söndagarne, att

se hederliga bondhustrur och deras döttrar med
hemväfda blå- eller gulrandiga och rutiga lärftsför-

kläden, äfvensom af dem sjelfva väfda fina vadmals-

kjortlar och lifstycken, jemväl hemfårgade af en
vacker purpurfärg. Deras blåa och bjertröda stram-

por färgas mest af dem sjelfva."

Den Blekingska drägten anses för den dyrbara-

ste och prydligaste af alla i Sverige. Dess ålder

torde dock icke vara mycket hög. Det förtjenar

anmärkas, att Konung Gustaf III under en resa ge-

nom Blekinge, då en större myckenhet af allmogen

hade församlat sig kring hans vagn, beundrat fol-

kets vackra klädsel och dervid yttrat : "Detta är en

ganska vacker drägt." — 1 Vi hafva rätt många ef-

terrättelser om Blekingska folkdrägter. Männerne

bära benkläder af gult skinn eller af fint linne,

prydligt utsydda, hvita eller färgade, och ofta kon-

stigt stickade västar, samt blåa jackor. Deras skjor-

tor äro isynnerhet fina, och den hvita skjortkragen

hänger, enligt medeltidens riddarebruk, ned öfver

halsduken och axlarne, samt är stickad och be-

prydd på mångfaldigt sätt med blommor och andra

sirater. På samma vis måste ock skjortärmarne

räcka fram till handen, likasom manschetter, hvil-

ka äro brokigt krusade och utsydda. De vackra

qvinnorna fä äfven ett nytt behag af deras drägt.

Deras linne är ännu finare och hvitare än männernes.

Lintygsärmarna äro ofta ganska vida och stundom

stickade med blåa eller rödbrokiga ringar. Deras

nätta och korta lifstycken sitta tätt intill kroppen

samt röja på det fördelaktigaste den smidiga väx-

ten och den sköna barmen. Dessa lifstycken äro

vanligen röda, blå och hvita; många hafva dem af

sidentyg och nyttja derjemte små granna silfver-

spännen och halskedjor, samt många glänsande ban-

gen. Man betäcker ofta lifstycket med ett silkes-

kläde, hvars fållar äro guld- och silfverstickade

,

eller med blå, röd eller hvit halsduk, allt efter lif—

styckets färg. Håret är flätadt och prydt med en

nätt mössa, samt ett litet stycke, eller ock betäcka

de hufvudet rätt artigt med ett fint kläde. Qvinn-

folken hafva blåa eller hvita strumpor med mång-
faldigt brokiga kilar och prydnader. — Dock bör

anmärkas, att de Blekingska folkdrägterna äro eller

hafva varit nästan lika många, som socknarna eller

åtminstone häraderna. Den dyrbaraste och tillika

praktfullaste drägten derstädes är tvifvelsutan den,

som till senare tider varit bruklig i Jemsjö socken.

Till densamma hörde t. ex. de så kallade Uplöt el-

ler lifstycken af rödt eller grönt sammet med silf-

vergaloner i sömmarne, kjortlar af rödt charlakan,

kantade nedomkring med silfverspetsar och sam-
metsborder.

Skåne kan i förevarande hänseende fullt ut jera-

föras med Blekinge
,
ty bådas folkdrägter har mycket

gemensamt. Dock äro de Skånska folkdrägterna

ännu flera. Men så praktfulla än högtidsdrägterna
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äro, utmärker sig hvardagsdrägterna i enkelhet.

På de förras dyrbarhet äfven i fordna tider kan

följande lilla folklegend tjena till bevis: I Stora

Herrestads Östra vang, nära en källa, tilldrog sig

i forntiden (oljande händelse: "En nng och rik

flicka, som allmänt kallades Thora lilla, hade for-

lefvat sig med en gosse i Stora Köpinge. Nå-
gon tid före bröllopet ville bon gå och besöka

sin fastman; beprydde sig derföre med silfver och

gnid, efter tidens sed, samt begaf sig på väg, hvar-

änder hon i anseende till den starka solhettan blef

ganska varm; hon stannade derföre vid källan,

att förfriska sig. Men förrän hon lutade sig ned,

löste hon det gyllne bältet. Vid källan satt en arm
tiggare, hvilken blef betagen i hennes gyllne smyc-
ken, hvårföre han dödade den unga flickan och
borttog hennes prydnad och skrud, men lät den

döda kroppen qvarligga. Källan kallades derefter

Tkera Ullan källa?

Om de på Gottland brukliga folkdräkterna är

alltför litet bekant; det vete vi, att innevånarne i

Rohne socken intill senare tider varit utmärkta för

sia drägt, till hvilken hörde hvita, knäsida tröjor,

lifstycken af svart tyg (soarla budordet kalladt),

som hopsnördes utöfver tröjan, m. m. I öfrigt är

vid Gottlands kuster vanlig sjömansdrägt rådande.

dfafttff-qvinnorna hafva från urminnes tider till-

baka varit utmärkta för sin färdighet i konstsöm-
meri. Icke mindre än 20 olika slag af sådana konst-

sömnader hafva varit på ön bekanta. Qyinnorna

hafva äfven ganska väl känt konsten, att med in-

hemska växter förgå sina hemvåfda tyger. En följd

häraf är att foQcdrägten på ön måste hafva varit

något egen. Männens vida kortbyxor äro mycket om-
talade, äfvensom de många broderierna på de flesta

af deras plagg. Qvinnorna hafva håret ganska täckt

viradt om sina hufvuden, brokiga kläden, och de-

ras plagg hafva i öfrigt varit på det aldrakonsti-

gaste sätt virkade. Allmogens dynor och sängtäc-

ken m. m. ser man här lika artigt prydda med de

sinnrikaste sömnader, merendels med ullgarn.

Slutligen bör med några ord ihågkommas Lap-
parncs klädedrägt, hvilken har rätt många egenhe-

ter. Det märkligaste och dyrbaraste plagget af

denna drägt är den så kallade silfverkragen (kråka)

af mörkt kläde , liknande en gammalmodig nattkap-

pa. På denna krage är en stor mängd prydnader af

silfver fastsydda parvis på ömse sidor. En silfver-

krage kan i värde uppgå till 20 renar. — Till de

dyrbarare delar af bonaden bör likaledes det så kal-

lade tilfverbåltet , som är 2 tam bredt och af läder.

Dervid åro förgyllda silfverplåtar med löfverk så

tätt invid hvarandra fastade-, att intet af sjelfva

bältet synes. — Bältena nyttjas både af män och
qvinnor, men kragarna endast af de senare. — I

öfrigt hafva båda deras klädedrägter mycket ge-

mensamt. Sålunda bruka så väl män som qvinnor

kfxor , af hvilka de sistnämndas oftast äro röda.

Vidare: kolt (kapte), som liknar en skjorta, och är

af vadmal eller kläde, till färgen merendels blå. —
SkhtnpétMarnas snitt är enahanda med kottarnas. —
Lapparne bruka ingen väst, utan i dess ställe ett

harmklåde (åtså-leppa), som liknar en nattkappa utan

krage, och är af kläde eller vadmal, samt tjenar

äfven till ficka.* Den är försedd med mångfaldiga

prydnader. — Lapparnes mössa är konisk som en

sockertopp. Den består af flera små klädesstyc-

ken, alla i form af trianglar. Den vanligaste för-

gen är mörkblå med rödt mellanlägg i sömmarna.
Ovinnornas mössor i sydligare Lappmarkerna äro

likväl merendels röda. Ett öfverplagg, som qvin-

norna nyttja öfver sina mössor, kallas rafte , och

ett annat, som kallas njalme-fatle , betäcker hals,

axlar och bröst. — Anmärkas bör, att numera
fa fullständiga Lappdrägter finnas i Lappmarken,
hvarföre de, som äro öfriga, nästan oaflåtet gå
i lån. .

Allmåtnntngisr kallas de större eller mindre sko-

gar, som vissa menigheter i skoglösare trakter

hafva till gemensamt bruk. De äro: Krono-allm tin-
ningar, Härads-altmanningar eller Socken-alim tin-

ningar m. fl. Dock är med deras begagnande för-

enad skyldigheten att begära så kallad utsyning,

hvarvid behofvet, vare sig af timmer, gärdsel el-

ler bränsle o. s. v., måste behörigen styrkas. Er-

farenheten har visat, att allmänningarna, åtmin-

stone på vissa orter, icke medföra den nytta som
man skulle förmoda. Ty när man betänker, att en

landtman, som erhållit utsyning, t. ex. af några

timmerstockar, måste fördas 6 å 7 mil för att de-

samma afhemta, hvilket kan upptaga en tid af

närmare en vecka, blifver den nytta, han deraf

drager, icke särdeles stor. Detta gäller likväl huf-

vudsakligen bränslet. En annan olägenhet, som all-

männingarna medföra, år den anledning till åver-

kan som de gifva. Det säkra är neml. att stör-

sta antalet af dylika förbrytelser ske vid sådana

allmänningar.

AUiui&nalna^ranaalmlnfi^sr anställas af Lands-

höfdingarne å Kronans skogar, till utrönande af

skogens tillstånd och behörigheten af de intägter

och odlingar, som derå kunna hafva blifvit gjorda.

Allinttnnlnajsttre » en gammal i Sverige bruklig

skatt, uppkommen, såsom man antagit, på 1300-

talet, deraf att vissa stora skogar, under namn af

Krono-allmänningar, tillerkändes det allmänna. AJ1-

männingsören erlades för enskildt begagnande ef-

ter behof af dessa skogar. Skatten har långt för

detta upphört.

AllochroYt, grossula, aplom, ett slags grön gra-

nit, hörande till silikaternes slägte och bestående

af kiselsyra med lerjord, kalkjord och manganoxi-

dul, genomskinlig, gul eller brungrön, derb eller

i små kristaller, som förekommer vid Dannemora.

Allonls, lVlkoUsms I» Erkebiskop i Upsala från

år 1292 till 1305, då han afled. Berömmes för

vård om ordentliga inventarier öfver kyrkor och

prestgårdar, samt inrättandet af sjukhus. Hade af

Påfven fått tillåtelse att med vigvatten skära och

rena de kyrkogårdar, som blifvit vanhelgade ge-

nom mord och otukt.

Albrlkes-jraUau 1 fordomtima, då på alshärjar-

tingen vid Mora stenar, en mil från Upsala, Ko-
nung valdes, stadgades i en gammal lag, att ban

skulle rida sin Allrikes-gata (Eriks-gata) i följande

ordning: "Af Upsala äga de att honom följa och
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32 Allnfraim.

"till Strangianås. Der äga Söderman att vederta-

"ga och hoDom med grad och gisslan till Svintuna

"följa. Der skola Östgöthar honom med gisslan

"möta och följa genom land sitt och så till midt

"på skogen Holavid. Der skola Småländningar ho-

*nom möta och följa til] Jnnebäck. Der äga West-
*guthar honom möta med grad och gisslan och

"följa till Ramandeboda. Der skola honom Neri-

"kare möta oeh genom land sitt följa till Uppbo-
"ga bro. Der skola Westmän med grud och frid

"honom möta och följa till Östanbro. Der möta
"Uppländningar och beledsaga honom till Upsala.

"Då är den Konung till land och rike lagliga kom-
"men, och hafver rätter Allrikes-gata ridit. Då
"må han i Upsala kyrka af Biskoparne till kro-

"nan vigas."

A 1 1*trum, ett jcrnbruk i Alsters socken af Werm-
land, som har en härd, 460 skepprd årligt privi-

legieradt smide, samt 00 skeppid frälsesmide, med
eget tackjern. För tillverkningen, som skeppas

på Götheborg, erlägges i hammarskatt 4 skepp:d.

Smidesstämpeln visar sammanbundna bokstäfverna

M. U., hvaröfver synes en halfmåne, samt på hvar-

dera sidan en prick. Brakets ägare är för närva-

rande C. F. Lexow.

Al Iavitim kallas de lösa jord-, sand- eller rull-

stenslager, som tydligen äro bildade genom vatt-

nets verkan vid allmännare eller partiellare öf-

versvämningar , äfvensom genom floders förändra-

de lopp.

Alm 9 (Ulmus campestris), ett stort träd, som fö-

rekommer enstaka i rikets mediersta och sydliga

provinser, men ej norr om 61:sta graden. Veden
är tung och stark, samt står väl emot röta, och an-

vändes så väl till fanér som gröfre slöjdarbeten. Inre

barken begagnas i medicinen. Trädet anses behöf-

va 120 å 140 år till full mognad, men bibehål-

ler sig ännu längre kärnfriskt. En annan art af

samma slägte, (Ulmus effusa), förekommer i syd-

liga delen af Öland, och kallas der Vres-alm, i

anseende till vedens vresighet och seghet.

almauach. I stället för de nu brukliga alma-
nachor, hvilka icke äro synnerligen gamla, begag-
nade nordboerna i fordna tider så kallade runstaf-

var (se om dem under detta ord). Man har sig

bekant , att när mot slutet af medeltiden dessa be-
gynte komma ur bruk, Biskoparne vid prestmöten
(åtminstone i Upland) utdelade till det lägre pre-

sterskapet små, på pergament eller papper skrifna

eller tryckta, efterrättelser om årets helgedagar

m. m. Åtskilliga sådana finnas ännu i behålL Den
första Svenska almanack, som man känner, är för-

fattad af Doktorn Thomas Leger, samt tryckt i

Upsala år 1540. År 1585 utkom en almanach af

Petras Olai Wadeenencius med bifogad Conjectura

Astrologien. År 1588 utkom Oleri almanach, 1592
Paulini Gothii almanach, tryckt i Greifswald, samt
1596 Blakovii almanach. — Från och med år 1600
utkommo almanarhor alla år. 1600 års almanach
2r ntgifven af Olaus Andra? och Gerardus Gerici,

samt dedicerad till Gu4af Adolf. För år 1606
etgafs, jemte almanachan, ett särskildt Prognosti-

con filer en undenrä telse om hvad under året borde

och icke borde företagas. Sådana prognostica ål-

följde sedermera almanachorna nnder hela århun-

dradet. År 1611 utkommo tvenne almanachor,

båda tryckta i Stockholm. År 11S47 utkommo icke

mindre än trenne almanachor, tamt år 1658 sex

dylika för året. År 1678 utkommo tre almanachor.

Uti en af dem finnas införda några astrologiska

efterrättelser, hvilka dock författaren säger sig in-

ryckt, mera för att göra folket till viljes, "eme-
dan han såge att Mundus vult decipi, än af bety-

delse att de ägde någon grand." Ibland 1679
års almanachor, som äro till antalet 5, är en som
innehåller -en förteckning på de blommor, hvilka man
kan hafva uti hvarje månad hela året igenom. I

1686 års almanach, utgifven af Professor Spole,

har denne infört det privilegium, angående sina

almanachors utgifvande af trycket, som Konung
Carl XI år 1686 honom förunnat. Deruti förord-

nas äfven, att ingen från utländskt språk öfversatt

almanach må af trycket utgå, med mindre den af

Spole eller någon annan Professor vederbörligen

öfversåges. 1695 års almanach innehåller en ut-

tolkning af de i .almanackan förekommande namn.

En af dessa almanachor innehåller en efterrättelse

om nya stylens ursprung och instiftelse.

Vid denna tid öfverlades mycket här i landet

om en förbättrad almanach, helst skillnaden emel-

lan den Julianska och Gregorianska kalendern år

1700 skulle utgöra elfva dagar. Utaf Konung Carl

XII blef Biskop Bilberg förordnad att i fleres när-

varo härom öfverlägga samt sedermera inlemna de-

ras förslag, hvadan ock samma år, sedan äfven

flere andra, deribland Olof Rådbeck, inkommit med
förslag, beslöts, att skottdagen för år 1700 skul-

le utelemnas; men som tideräkningen derigenom kom
i oreda och Svenska kalendern blef olika de utländ-

ska, intogs åter skottdagen år 1712. Konungen

hade dock tillåtit sina Tyska provinser att följa ut-

ländska kalendrar. År 1701 utkommo icke mindre

än 6 almanachor; detta år började båda stylarna

att i almanachorna införas, neml. den nya bredvid

den gamla, som ännu då var gängse. 1710 års al-

manach pryddes för första gången med kopparstick

för hvarje månad. År 1711 utkom för första gån-

gen en kontorsalmanach in fol. pat. Omkring år 1720
utkommo, jemte almanachorna, åtskilliga "oförgripli-

ga tankar" om kalenderns förbättrande. Uti Buhr-

mans almanach af år 1 724 finnes intagen en af-

handling "om de otillbörliga skiljaktigheter , som
finnas emellan de almanachor, hvilka årligen i lan-

det utkomma. " Författaren åberopar härvid en KongL
Förordning af d. 19 Mars 1707, hvarigenora han

ville förekomma sådana almanachors utgifvande, som
antingen voro oriktiga eller innehöllo orimliga sa-

ker. I 1740 års almanach, utgifven af Profes-

so* Anders Celsius, finnes intaget följande: "Hans

Kongl. Maj:t har uti Rådkammaren d. 30 Jan.

1739 tvenne af mig i underdånighet ingifne me-
morialer allernådigst velat bifalla, och förordnat

att hädanefter bör: l:o Påsken celebreras på den

Söndagen, som, efter astronomisk uträkning, infal-

ler näst efter den närmaste fullmånan till vårdag

-

jemningen; 2;o Distingen i Upsala hålles när det
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andra nyot, som är närmast vintersolståndet, går i

fyHe." Är 1741 blef, i anledning af Konsistorii i

Upsala och Presteståndets hemställan, förordnadt,

att de trenne Evangelier, neml. på den 25, 26 och

37 Sondagen efter Hel. Trefaldighet, skulle, som
vanlighet, efter hvaraonan införas o. s. v., hvar-

jemte förordnades, att vederbörande skalle inkom-

ma med förslag, till förbättring i kålendariet. Nå-
gra år derefter, eller 1745, inrycktes i årets alma-

nack ett dylikt förslag. Fyra år derefter, eller

1749, började almanackorna, enligt Kongl. Resolu-

tionen d. 17 Okt. 1747, att utgifvas af Kongl. Ve-
tenskaps-Akademien. Uti nämnde resolution stad-

gas, att ingen är tillåtet att ntgifva någon alma-

nack, som icke är af denna Akademi öfversedd och

rättad, samt att Vetenskaps-Akademien ensamt äger

privilegium till almanachors utgifvande, så snart fri-

hetsåren for dem, som äga sådana privilegier, lupit

tOl ända. — Detta års almanackor äro tre, neml.

tu! Stockholms, Lunds och Götheborgs polhöjder.

Är 1750 utkom en underrättelse af Prof. Strömer

om olägenheten af den Julianska tideräkningen samt

fördelarna af den Gregorianska. And tiigen år

1753 blef den s. k. Gregorianska eller nya stylen

här i Sverige antagen genom elfva dagars uteslu-

tande ur Februari månad. Utaf Konungens befall-

ning derom, som är af d. 24 Febr. 1752, finnes

ett utdrag nti nämnde års almanachor.

Nu något om innehållen af de så kallade prog-

nostica samt öfriga afhandlingar, som finnas bifo-

gade de äldre almanachorna. — I allmänhet kan

om de förra sägas, att de voro uppfyllda af skrock

och vidskepelse, och, såsom läsning för allmogen,

ganska skadliga. Om de icke alltid äro skadliga,

äro de dock alldeles onyttiga, stundom löjliga. I

1681 års almanack prognosticeras för de första vec-

korna af September månad: "Döden vil uppstijga

nthi dhe höga Slott oc Pallattzen utan Steega, oc

torde komma bem i Huusen, innan man troor eller

förmodar." För Juli månad samma år förutsäges:

"Wackra oc Wänlige Discnrser om konst oc ve-

tenskap kunna denna tijden, medan Hundedagarna

påstå, förkortas." En följd af den ofvannämnda

förordningen d. 19 Mars 1707 voro troligen de ef-

terrättelser i almanachorna för åren 1725 o. s. v.

UU 1740, som angingo de föregående årens hän-

delser och egenheter, så att man no, i stället för

det tillkommande, vände sig till det förflutna. Hvad
de smärre afhandlingarna beträffar, voro dessa vis-

serligen icke alla af synnerligt värde, men dock

bittre än de förutnämnda drömmarna. — I 1743

och 1744 års almanachor förekommer en afhand-

ling af Linné om inländska växter. 1 1746 års al-

manack läser man en "Underrättelse för de enfall-

diga, som troo att solen dansar Påskdagen." —
Enligt stadfastelsen för Kongl. Vetenskaps-Akade-

mien af d. 31 Maj 1741 äger ingen utom berörde

Akademi trycka och utgifva almanachor. Kongl.

Förordningen d. 10 Ang. 1819 stadgar, att häf-

tade oeh skurna almanackor skola hållas allmän-

heten tillhanda mot 4 sk. B:ko exemplaret; men

att den, som stegrar priset på dem, gör sig förfal-

len till 33 R:dr 16 sk. B:ko böter.

Almare-StKk, vanligen kaJladt Staket , ett trångt

sund i Mälaren, mellan fjärdarna Sparfven ock Gör-
väln i Näs socken af Upland, igenom kvilket se-

gelleden mellan Upsala och Stockholm löper. Öf-
ver sundet är uppförd en vindbro. — Vid den ena

stranden af sundet är en mindre, ganska täck, hol-

me
,
hvarpå ligger den välbyggda egendomen Stä-

ket. Sin största märkvärdighet har denna holme
af de derpå förekommande ruiner efter det beryk-
tade Btskops-Stäket , hvilka finnas aftagna i Dahl-

bergs och Thersners bekanta verk. Detta fäste

var, till en början, ett Kronans hus, uppfördt,

som man förmodat, till värn för Upsala och Sig-

tuna. År 1188, vid Est- och Kurländarnes infall

i Mälaren, sedan nya Sigtuna blifvit sköfladt, blef

äfven Staket förstördt, men åter kort derpå istånd-

satt. År 1431 lät Konung Erik af Pommern åter

förstöra det. Det har sedermera intill 1518 inne-

hafts af Upsala Erkebiskopar, då det sistnämnda

år, under det Erkebiskopen Gustaf Trolle inneha-

de det, i grund förstördes. Det kallas Norra Stä-

ket till skillnad ifrån Södra Staket, beläget i

Wermdö socken. Den efter fastet återstående rui-

nen har, på senare tider vid bro- och väganlägg-

ningar, i>etydligen skadats.

Almby, annex under Örebro, £ mil från staden

samt 125 fot öfver hafsytan. Dess areal är 6804
tunnland, hvaraf 70 äro sjöar och kärr. Det har

30 1 mtl och 950 innevånare. Adr. Örebro.

Alines&kim, annex till Malmbäcks socken och

beläget 3 J mil från Jönköping. Dess areal utgör

11,919 tunnland, af hvilka likväl 1890 äro sjöar

och kärr. Detta annex ligger 990 fot öfver haf-

vet, består af 14 4 mtl och har närmare 700 in-

nevånare. Adr. Jönköping.

AlmlOf, mim Wilhelm , född i Stockholm d. 24
Mars 1799, en af Svenska scenens nu lefvande stör-

ste artister. Den rol, hvari han först egentligen

gjorde uppseende , var Leicesters i sorgespelet Maria

Stuart, der hans ovanligt fördelaktiga figur isyn-

nerhet imponerade. Hans rätta genre är trage-

dien, ehuru han äfven med fördel uppträder i det

romantiska skådespelet, till och med i komedien.

År 1829 företog han en konstresa till Paris. Han
är den förste af alla Svenske skådespelare, som
blifvit framropad på teatern, hvilket skedde i den

lilla komedien: Shakespeare kär. Detta tilldrog sig

år 1825, och gjorde epok i den Svenska teater-

historien, men denna method, att belöna den sce-

niska förtjensten , har likväl sedermera blifvit myc-
ket missbrukad.

AUnoaa betyder en gåfva till någon fattig, eller

i allmänhet för något godt ändamål. Heter på
Isländska Olmvsna, men är sannolikt ursprungli-

gen ett Grekiskt ord, användt i Norden under

medeltiden.

Almqvist, Erik Jonas, en utmärkt theologisk

författare, känd genom sin "Inledning till den He-

liga Skrifts läsning", sina kommentarier öfver Er-

nesti theser m. m. Dessa skrifter, jemte hans

vidsträckta lärdom, gjorde att han, utan ansök-

ning, år 1790 utnämndes till Theol. Professor i

Upsala. hvarvid, såsom ett prof af sällsynt Kongl.
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ynnest, honom tilläts att, som prabemle, behålla

det stora Tierps pastorat, i hvilket han kort för-

ut bKfvit Kyrkoherde. Född d. 2 Febr. 1729,

död d. 15 Mars 1808.

Almqvist» Krfk Abraltam , den föregåendes

son, äfvenledes en grundlig theolog och filosofisk

forskare, samt utmärkt riksdagsman, ifrån Theol.

Adjunkturen befordrad till Biskop öfver Hernösands

stift år 1812, der han blef en nitisk och driftig

styresman, känd för sitt glada lynne och sin lifli-

ga qvickhet. Kom. af N. 0. Född d. 25 Maj

1767, död d. 29 Juli 1830.

Almqvist, Carl Jonas Emdvlg;, den förres

brorson
,
Krigskommissarien Almqvists son och Gjör-

wells dotterson, född d. 28 Nov. IT 93, ingick först

i Kansliet, hvilket han likval år 1823 lemnade,

för att med några vänner flytta till Wermland,
der de med egna händer odlade jorden, blef se-

dan vikarierande Lektor vid Carlberg, Lärare och

derefter Rektor vid Stockholms Elementarskola,

från hvilken befattning han åter tagit afsked,

prestvigd och år 1842 i Upsala Konsistorium ställd

till rätta för åtskilliga förmenta afvikelser från

Kristna religionens allmänt antagna dogmer, men
utan påföljd.. Har under de senare åren för det

mesta lefvat endast som litteratör. Redan tidigt

uppträdde han såsom författare med ett "Försök

till Hectors lefnad", — "Hvad äT kärlek?" m. fl.

Någon tid hvilade hans penna, men sedan han åter-

vändt från Wermland, utbytte han henne ånyo mot
plogen, som han lemnat, och utgaf åtskilliga läro-

böcker: Allmän Språklära — Rättstafningslära —
Svensk Språklära — Praktisk Arithmetik — Gre-

kisk Gramraatika. Egentligen ryktbar blef han

likväl först genom "Térnroxens Bokn , en gemensam
titel för en mängd romantiska berättelser. Han
har sedermera, med en lika sällsynt produktivitet

som mångsidighet, utgifvit en mängd skrifter öf-

ver helt och hållet skiljaktiga ämnen, dramatiska

arbeten, ett Svenskt Lexikon, Menniskoslägtets

Saga m. fl.

Almrotli* Mils » en på sin tid utmärkt Läkare,

Stadsfysikus i Stockholm, Medicinalråd, R. N. O.

Född 1761, död 1832; äldste sonen

Alinrofh, Wils Wilhelm, född 1796, Öfver-

Direktör vid Myntet , har mycken förtjenst om Mynt-
verkets nyare organisation och utgifvit en Läro-
bok i Oorganiska Kemien, samt öfversatt Kar-

machs Teknologi och Fischers Mekaniska Natur-

lära, m. m.

AluutrOm, Pehr Olof, född 1802, anlade

år 1819, för Wena koboltgrnfvu-bolags räk-

ning i Nerike, en inrättning för tillverkning af

s. k. Chaux metallique; var de följande åren till

1823 anställd såsom proberare vid Gladbammars
ånyo upptagna koboltgrufva, samt undersökte 1822,
för enskild persons räkning, Loos ödelagda kobolt-

grufva i Helsingland. Examinerad Apothekare 1823.

Uppgjorde s. å., i förening med några studerande

farmaceuter, i hufvud*taden plan till en litterär far-

maceutisk förening, som dock strandade mot Apo-
thekar-societetens obenägenhet derför. Apothekare
i Åmål 1829 och i Stockholm 1836. Redigerade

år 1837 en tidskrift, kallad Farmaceutiskt Notis-

blad. Lemnade 1838 det farmaceutiska yrkets

praktiska utöfning, men meddelade deremot theo-

retisk undervisning i rarmaceutisk kemi åt stude-

rande farmaceuter. Utgifvit af trycket år 1841
en Lärobok för Apotheks-elever med titel: Apo-
thekarekonstens Elementer, 1844 och 45 en Hand-

bok för Fabrikanter och Handtverkare med titel:

Kemisk Teknologi, i 2:ne delar, samt samma år en

Handbok för Handlande med titel: Handelsvara-

Kännedom.

AlinunsTsryd (eller Nykyrke), annex till Urshult,

är beläget i Kinnevalds kontrakt och härad af

Wexiö stift, 5 i mil från Wexiö och 480 fot öf-

ver hafvet. Dess areal utgör 44,338 tunnland,

hvaraf 6150 äro dels sjöar och kärr. Hemman-
talet är 47 i och folkmängden 2780. Adr. Wexiö.
— 1 socknen låg det urgamla slottet "Trulfoborg

n
,

der på ett näs, mellan Hakeqvärns-å och en liten

insjö, kallad "Hartgrepes Lögetråg", lemningar sch

sägner efter borgen finnas. Då Engelbrekt tåga-

de med härsmagt omkring ilandet, skyndade bon-
dehären äfven hit. Här bodde en af Småläadain-

garnes många förtryckare, som genast tog till

flykten , och borgen förstördes. De gamle i Kiime-

valdsbygden veta berätta, det en dal-pil blifvit fun-

nen invuxen uti en härstädes fälld gammal björk,

samt i jorden derinvid en gammaldags sporre af
ovanlig skapnad och storlek; allt minnen efter

forntida strider.

Almuns/e , en socken, belägen i Närdinghundra

kontrakt och härad, Upsala stift och 3:dje fogde-

riet af Stockholms lån, samt 2£ mil öster från

Upsala. Socknen hörer till 2:dra kl. konsist., be-
står af 56 1 mtl, och har en areal af 33,210
tonni., af hvilka 1880 äro sjöar och kärr; den

har 1868 innevånare och ligger 150 fot öfver

hafvet. Adr. Upsala.

Aln betyder egentligen något liggande, sedermera

dettas längd, eller alnmått, och härledes af La-
tinska ordet Unnus. Det längdmått, som hos oss

kallas aln, och som igenom lagar omsider blifvit

faststäldt öfver hela riket, har tillförene icke al-

lenast varit många ändringar underkastadt, utan

äfven efter hvarje landsort skiljaktigt. Man fin-

ner således flerestädes alnar af jern eller så kal-

lade Likare, uppsatta i kyrkor, vid tingsställen

och andra allmänna platser, efter hvilka likare

allmogen borde rätta sig. Åren 1605 och 1664
stadgades en gemensam likare för Sverige af 2
fot. Sedermera beslöts, att Svenska måttet borde
grundas på ett djupare justeringssätt

,
enligt hvil-

ket en likare aldrig skalle kunna förlora sitt rat-

ta skick. Förordningen härom är af d. 6 Nov.
1668. Detta alnmått kallades Linia Carolina , äf-

ven Stockholms-alnen. Den villervalla, som af den-
na måttberäkning uppkom, gjorde likväl, att samt-
liga städerna år 1672 deremot inkommo med be-
svär. Dock blef på 60 år härvid intet gjordt.

År 1735 blefvo ändtligen alla rikets likare med
hvarandra jemförda och förbättrade. Man räknar
likväl i vårt land tvenne slags alnmått, nemligen
verkmått och decimalmått. — Den Svenska alnen
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förhåller tig sålunda- till främmande länders, att

1#09 Narrska eller Danska utgöra 1057 Svenska,

Råealåadska 1123, Ryska axschiner 1197», Hol-
ländska 1196 J, Engelska yards 1539|, Franska

alaar 2001, Österrikiska 1312, Spanska 1427|,
Portugisiska 1852 Svenska alnar o. s. v. Stock-
holms aln hänger i Rådhusets förstaga.

ilmamden», laaiael Johannaon» en på sin

tid utmärkt theelogisk författare, Theol. Lektor i

Carlakrena, i synnerhet känd genom sitt "Samman-
drag af den Kristna Salighetsläran", hvilken länge,

på åtskilliga ställen ännu, begagnats som skolbok.

Född 1731, död 1772.

MåmA eller Altt, en ö i Bottniska viken, hörande

täl Medelpad, är utmärkt för sina naturskönheter,

minnesmärken , m. m. Öns areala innehåll är 13,006
tunnland, deraf 250 utgöra sjöar och kärr. Nam-
net tros komma af den ymniga älskog som här

växer. — Hela denna ö är annex till Sköns soc-

ken i Medelpads kontrakt af Härnösands stift. Den
ligger 45 fot öfver hafvet och | mil N.O. från

Sandsvall, dit äfven adressen är, samt räknar 860
innevånare. Hemmantalet är 20 — Ön gifver

säd till husbehof, och innevånarne nära sig dess-

utom af det fördelaktiga skärgårdsfisket, äfvensom

af kalkbränning. På ön är ock en jerngrufva,

hvilken likväl icke äger någon fördelaktig malm.
— Vid Ah Påtla på denna ö har, enligt berättel-

ser och folksagor, den namnkunnige Starkotter,

sam omtalas i Hervara Saga, under namn af AIo

Dräng, bott. — Nära intill hafsstranden, på denna

é, är en väldig ättehög, Gdngsviksbacke kallad. Vid
byn Röde blef år 1687, på den så kallade Konung
foerres ö, funnen en förgylld och grannt utarbe-

tad kopparstegbygel.

Alaxleail» torde vara detsamma som det gamla
Svenska ordet Odal, och betyda en egendom, som
man sjelf ärft eller förvärft, till skillnad från för-

läniagsgods, dem man erhållit genom furstlig nåd

och emot vissa vasall-pligters fullgörande.

Atopeuu» DavM, af en Finsk familj, var, under

Gustaf IV Adolfs tid, Rysk Minister i Stockholm
ech arresterades vid underrättelsen om Ryska in-

vasionen i Finland år 1808. Dog år 1831 som
Rysk Minister i Berlin.

Alrik» son till Konung Agne, uppsteg på tronen

tillika med sin broder Erik, det första exemplet

af a. k. Brödra-skipt , eller tvenne bröders sam-
regering. Under en resa eller spatserridt blefvo

ée oense och slogos, i brist af andra vapen, med
betslen, hvarvid Alrik omkom, men Erik lärer haf-

va lefvat än någon tid efteråt.

MMwmm* det uräldsta namnet på Frejas prestinnor,

hvilka äfven voro profetissor och utdelade guda-

svaren.

Aåeem» annex till Offerdahls socken i Jemtlands

narra kontrakt och Hernösnnds stift, 4 mil N.V.

från Östersund, dit ock adressen är. Det ligger

1130 fot öfver hafvet, och har 32 1 mtl med en

folkmängd af 1235 personer. Namnet förmenas

kanna härledas af UaU. Kyrkan, som varit urål-

drig, blef år 1757 på 40 dagar utvidgad i läng-

den till 22 alnar. Vid samma nybyggnad upp-

täckte man att kyrkan fordom brunnit, hvilket en-
ligt gammal sägen händt en jnlotta, då en qvin-
na, som förlorat en sten ur sitt radband i kyr-
kan, vid dess efterletaade spillt eld bland den ut-

strödda julhalmen och sålunda åstadkommit bran-
den. I socknen förekommer i öfrigt intet märk-
ligt, utom några fornminnen, äfvensom en mängd
traditioner här äro i svang. Icke långt ifrån byn
Glosa, i ett berg vid landsvägen, ses, invid ett

brant fall af den så kallade lilla Qvarnån, en häll-

ristning uti en kalkartad häll. Ristningen utvisar

en mängd djur, såsom renar m. m. — Här i sock-

nen talas mycket om nedgräfda skatter. Midsom-
marsnatten 1765 har ett stenröse blifvit af obe-
kant folk uppkastad t, hvarest flera personer, 2:ne

dagar derefter, sett likasom ett rum i jorden efter

ett skrin, vid pass J aln i qvädrat med sina hörn,

hvilket der förmenas blifvit som fynd borttaget.

Der i nejden säges ock fordom bott en klockare,

som förskaffat sig rikedom genom liks plundring,

men blifvit upptäckt genom en hustru i Berge,

som af ett ben i halsen tycktes blifva hastigt död,

och derpå begrofs, men då han, i tanka att öfva

stöld, rört vid henne, hade benet lossnat, och

hon kommit sig före, hvarefter tjufven säges blif-

vit yppad och lidit straff.

Alahedat, en socken, hörande, jemte Skede och

Ökna, till 1 kl. reg., belägen i Östra härads kon-

trakt af Wexiö stift och 3:dje fogderiet af Jön-
köpings län, samt 3 | mil S.S.O. från Ekesjö och

9 mil från Wexiö. Dess areal är 28,720 tunn-

land, af hvilka 10'20 äro sjöar och kärr, den har

74 j- mtl och 2475 innevånare samt ligger 500 fot

öfver hafvet. Adr. Hvetlanda.

Al*hiirjariidnr eller Tina; Al*a Swla, var den

urgamla folkförsamling, som hvarje år ägde rum
i Upsala vid midvintern eller början af Februari,

då de stora offren hällos, med hvilka här, som öf-

verallt annorstädes, en stor marknad var förenad,

så att både de andliga och verldsliga behofven

kunde tillfredsställas på samma gång statens värf

sköttes. Allmogen, de frie männen, infann sig

här från alla landsändar beväpnad, företrädd af

sine Lagmän, hvilka förde dess talan. Konungen

satt på sin tron, omgifven af sine Jarlar och Tig-

narmän. Ärenderna föredrogos, vanligen frågor

om krig eller fred, folket stod rundtomkring och

gaf med gny och slag på sköldarna sitt bifall el-

ler missnöje tillkänna. Vanligen räckte hela sam-

lingen högst åtta dagar. Med Kristendomen kom-
mo dessa ting småningom ur bruk och förvandla-

des till riksdagar.

JUnilie» en socken, hörande, jemte Knifsta, till 2

kl. konsist., belägen vid Mälaren, i Erlinghundra

kontrakt och härad, Upsala stift och Stockholms

läns 2:dra fögderi, samt 1£ mil söder från Upsa-

la, och 80 fot öfver hafvet. Socknens areal är

7151 tunnland, hvaraf endast 30 äro sjöar och

kärr-, består af 27 j- mtl och har 684 innevå-

nare. Adr. Upsala, eller Stockholm och Brants-

hammar. I denna socken ligger det välbygg-

da säteriet Krusenberg, tillhörigt fl. Exc. Grefve

af Ugglas.
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AUntt-stadga 9 se ^rfe/.

Al-sol, Konung Fjolners gemål, skall hafva varit

en utländsk Prinsessa, som man till och med ve-

lat göra till en Arabisk Konung Ptolomaei dotter.

Alster, annexförsamling till Wäse härad, är be-

lägen i Nyeds kontrakt af Carlstads stift, 1 { mil

från Carlstad och 210 fot öfver hafvet. Dess areal

utgör 25,689 tunnland, hvaraf 4120 äro sjöar

och kärr, och innefattar 26 ^ mtl med en folk-

mängd af öfver 2000 personer. Alsters socken

kommer att vid blifvande pastorsledighet skiljas

från Wäse härad och utgöra ett eget pastorat.

Adr. Carlstad eller Christinehamn.

Alster, spelbom, benved, (Euonymus europseus),

en buskväxt, som träffas på Gottland och Öland,

samt kusten af Skåne, Halland och Blekinge; ve-

den, som är hård, användes till smärre trädarbeten.

Alstrln, Krlk, en ansedd Kyrkolärare, Biskop,

först i Wexiö och sedan i Strengnäs, samt till-

bjuden Erkebiskopsstolen , men hvilken han, i an-

seende till sin höga ålder, undanbad sig. Han var

då redan 75 år. Född 1683, död 1762.

Alströiuer, en om den Svenska industrien högt

fortjent slägt. Dess stamfader Jonas Alström,
son till en Borgare i Alingsås, kom helt ung till

Stockholm, hvarifrån han fick tillfälle att med en

vän göra en resa till England. Här ingick han i

handel, samlade förmögenhet och utnämndes till

Svensk Konsul. Begäret att göra sitt fädernes-

land delaktigt af andra länders, särdeles Englands,

välstånd och' trefnad genom slöjder och fabriker,

förmådde honom att först år 1715 dit öfverföra

30 Engelska får, hvarmed grunden lades till en

förbättrad fårafvel, och att åtta år senare från

England, Frankrike och Holland dit inskaffa en

mängd handtverkare , machiner och redskap. Så-
dant var på den tiden icke utan sin våda, och då
det skepp, hvarpå den dyrbara laddningen var om
bord, i Oktober 1723 anlände till Götheborg, kun-

de Alström verkligen skryta af ett hjeltemod,

jemförligt med mången härförares, men användt

på ett ädlare ändamål än de flesta sådanas. Af
en naturlig kärlek för sin födelseort Alingsås, be-

stämde han denna stad till medelpunkt för sina

nya fakriksanläggningar, hvilken idé äfven gilla-

des af Polhem, som fann stadens läge gynnsamt
derföre. Alingsås blef sålunda de Svenska manu-
fakturernas vagga, liksom Alström blef deras fa-

der och stiftare. Ifrån 300 innevånare förkofra-

des den lilla staden innan kort till 1800. En
mängd slöjder, deribland 45 ylleväfstolar, bomulls-

väfverier, strump- och guldpappersfabriker, fla-

nells- och kattunstryckerier samt ett Engelskt

garfveri uppkommo der. Regering, Ständer och
enskilda understödde idéen, och industrien tfllväx-
te så, att 30 år derefter, eller år 1754, funnos i

Sverige 14,000 personer, sysselsatta med väfveri-

erna, samt sju år senare 18,000. Han var den

förste, som införde tobaksplantering och potates-

odlingen , ehuru denna sistnämnda först efter Pom-
merska kriget blef allmän. Han var en af Veten-
skaps-Akademiens stiftare och blef genom lottning

dess främste ledamot. Alström belönades för dessa

förtjenster genom adelskap, hvarvid han förändra-

de sitt namn till Alströmer, Nordstjerne-orden

,

Kommerseråds-titel och Öfveruppsyningsmans-plat-

sen vid de Svenska schäferierna. Man kan ej an-
nat än beklaga, att så många förtjenster förena-

des med det för hans tid allmänna misstaget, att

ett lands näringar och industri behöfde skydd af

förbud och allmänt understöd på det helas bekost-

nad. Englands produkt-plakat togs till mönster

och ett prohibitiv-system infördes, hvars följder

ännu fortfara att trycka Svenska folket och häm-
ma dess välstånd. Det var likväl öfvertygelsen

som härvid ledde Alströmer; den och hans ädla

vilja tillhöra honom, misstaget tillhör hans tide-

hvarf. Född 1685, död d. 2 Juni 1761. Han
efterlemnade fyra söner, hvaraf isynnerhet följan-

de äro de namnkunnigaste:

Alatrttiner, Patrik, den äldste af dem, Direk-

tör öfver Alingsås s manufakturi, hvarvid han lik-

väl hade den smärtan att se staden år 1779 för-

störd af en eldsvåda, från hvilket slag den aldrig

hemtat sig, Kommerseråd, Led. af V. A., R. W. O.,

Friherre och en tid vice Landshöfding i Weners-
borg. Utmärkt musikus, stiftade han år 1771 Musi-

kaliska Akademien. Född 1733, död 1804.

Alstrttmer, Clas, den utmärktaste af dem alla,

vetenskaplig forskare, statsekonom och patriot.

Hans tal i Vetenskaps-Akademien om den finulliga

far-racen , frukten af hans observationer under vid-

sträckta resor i flera Europas länder, åtnjöt den

äran att anses för ett klassiskt arbete och att öf-

versättas på flera Europeiska språk, äfven Span-

skan. Tillika med sin svärfader och kompanjon,

Niklas Sahlgren, utförde han åtskilliga allmän-

nyttiga företag, såsom inrättandet af ett sjukhus

i Götheborg, gåfvor åt Vetenskaps-Akademien , un-

derstöd och reseanslag åt vetenskapsmän. (Se vi-

dare Sahlgren.) Kora. af W. O., Friherre, tillika

med sin äldre broder. Född 1736, död 1794.

Alströiner , Johan» den yngste, trädde i fa-

drens, och särdeles i sin broder Class, fotspår,

egnade sig åt vetenskapliga och ekonomiska forsk-

ningar och rön, gjorde vidsträckta resor och sam-
lade derifrån allt som kunde gagna hans ändamål

och fäderneslandet: växter och andra naturalster,

verktyg och modeller, och hans anteckningar äro

ännu i vår tid värda att läsas och begagnas. Dö-
den öfverraskade honom i hans bästa ålder, så

mycket mer oförväntadt, som han allt dittills åt-

njutit den bästa helsa. Ledamot af V. A. och fle-

ra lärda samfund. Född 1742, död 1786.

Altar. Så benämnes den upphöjda del i våra

kyrkor, der den Heliga Nattvarden utdelas. Till

detta behof brukades af de förste Kristne allenast

ett trädbord. De gamle kyrkofadren kallade det

altare, lånande ordet af Judarne och hedningarne,

hvilka på altaret framburo sina offer. I den He-
liga Nattvarden påminte de sig Frälsarens förso-

ningsoffer. De offrade bön och tacksägelse, samt

framburo bröd och vin till Nattvarden och almo-

sor till de fattige, hvilka gåfvor kallades offer.

Oeh som allt detta verkställdes vid oeh uppå före-

nämnda bord, så drogo de icke i betänkande, att
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liknelsevis gifva det namn af altare. \ första för-

samlingen fanns icke mer än ett altare i hvarje

kyrka, men snart ökades antalet, så att i Lunds

Domkyrka t. ex. funnos 48 altaren. Det förnäm-

sta altaret kallades högaltaret. Detta var vanligen

invigt åt kyrkans patron, äfvensora de öfrige,

hvflka hade sina egna chor, åt vissa helgon. —
Vid reformationstiden i Sverige funnos flera alta-

rea i hvarje kyrka ; men de blefvo efterhand bort-

tagna. Några fingo likväl behållas i städerna, der

stora församlingar voro, till dess UpsaJa möte år

1593 dem inskränkte. Då beslöts, att allenast ett

altare skulle uti hvarje kyrka tillåtas, emedan det

kunde vara tillräckligt till den Heliga Nattvardens

begående, hvarföre alla de andra borde skaffas ur

vägen. Altareklädnad hafva ock våra evangeliska

förfäder tillstadt; dock med den betingning, att den

måtte vara måttlig och utan missbruk. Men alta-

rens och altartaflors invigning namnes icke.

Ett annat slag af altare äro de så kallade of-

ferlafvarna eller offeraltaren, hvilka intill senare

tider varit i bruk hos Lapparne. De bestå af 3

eller 4 stolpar, som äro 2 til 4 alnar höga. Då
offring sker, lägges på och omkring dessa stolpar

gran- och björkris samt qvistar af träd på mar-
ken på alla sidor deromkring. En trädbild, som
föreställer den som skall tillbedjas, är vanligen

rest på marken emot altaret. Offren bestodo van-

ligast i renhorn eller ben af sådana djur.

Ännu ett slag af altaren, är den mängd af

altarlika stensättningar, som förekomma i flera

Svenska landskaper, och äro lemningar efter våra

förfaders hedniska gudsdyrkan. De utgöras vanli-

gen af ofvanpå flata större stenar, någon gång
omgifna af en stensättning.

jtltardmlt kallas den duk eller det täcke, som be-

täcker altaret- Den var, särdeles under medelti-

den, prydd med helgonbilder samt föreställningar ur

den Heliga Skrift, ofta utvisande en berömvärd

skicklighet i konsten att brodera och virka. Fle-

re sådana gamla altartäcken förvaras ännu tillfäl-

ligtvis i vårt land, såsom i Skoklosters kyrka i

Upland, i Fogdö kyrka af Södermanland, m. fl.

Det sistnämnda säges tillhört Mariebergs nunneklo-

ster, alltså icke otroligt att klosterjungfrurna för-

färdigat detsamma.

iiltmraust. Denna frivilliga afgift till presterska-

pet af sockneboarne har säkerligen sitt ursprung

långt in i katholska tiden, då allmogen framlade

på altaret åtskilliga matvaror för presterskapets

räkning. Den blef genom en Koogl. Förordning

af år 1681 alldeles förbjuden. Att altarmaten icke

desto mindre erlagts, visa flere senare Förordnin-

gar, såsom den af år 1720, som tillät prester-

skapet, att hemma hos sig af allmogen uppbära

denna frivilliga afgift.

Jalftmrel*4»e kallades sådana prester, som under

den katholska tiden i de offentliga lärohusen under-

köllos och inöfvades i sång och messa — en huf-

vndsak vid den katholska Gudstjensten. Altarristae

ifversättes derföre rätteligen med messeprestér.

Attartlt&au Redan i första katholska tiderna var

det brukligt, att med någon föreställning i sten,

träd eller målning pryda kyrkoväggen ofvan ett

altare. Dessa voro i början ganska enkla och be-

stodo vanligen i ett kors eller annan symbol, men
med tiden blefvo de mera konstmässiga och dyr*
bara, hvarföre de ock infattades i skåp, som kun-
de öppnas och tillslutas. Dörrarna till dessa skåp

voro vanligen försedda med målningar, ofta af

högsta konstvärde. Man säger att altarskåpen till—

slötos under fastlagstiderna. Altarskåp förvaras i

de flesta Domkyrkor i vårt land, äfvensom i elt

stort antal af de äldre landskyrkorna.

Altén, M&rten, Sekreterare, på sin tid en af

de flitigaste litteratörer. Något egentligt original

af honom känner man ej mer än en dram i 5 ak-

ter: "Den förföljda oskulden", men deremot en gan-

ska stor mängd öfversättningar, särdeles af teater-

stycken och romaner, hvilka alla röja en lätt stil och

bekantskap med språken. Född 1764, död 1830.

Alter, ett jernbruk, i Piteå socken af Norrbottens

län, med tvenne härdar. Äger 750 skepprd privi-

legieradt årligt smide, hvarföre erläggas i ham-
marskatt 7 skepp:d 10 lisp:d. Tillverkningen, som
sker med eget tackjern, skeppas på Luleå eller

Stockholm. Ett manufakturverk har härstädes blif-

vit privilegieradt, men lärer ej vara uppfördt.

Smidesstämpeln utvisar sammanbundna bokstäfver-

na J D. med punkt efter D.

Al-tita, stjertmes, (Parus caudatus), vistas i täta,

buskiga skogar öfver hela landet, men sparsamt,

och om sommaren sällsynt, i de södra provinser-

na, dock häckar han äfven i Skåne, och höst och

vinter träffas han familj- eller flockvis, i synner-

het i alskogar. Hela hufvudet och halsen samt

nedra kroppsdelarna ända till magen äro rent hvita.

Ryggen svart, skuldrorna, magen och undergum-

pen rosenröda, särdeles skuldrorna. Stjerten lång,

vigglik, svart; vingarna svarta, likasom ben och

näbb. Honan har ett bredt svart band öfver ögo-

nen. Hannen flyger långsamt och ger dervid oupp-

hörligt ett läte, liknande: Ii, Ii, gegegehl Lefver

af små insekter, samt larfver och insektägg. Häc-

kar på träd eller i tjocka busksnår. Äggen, än-

da till 15 till antalet, äro hvita, glänsande, med
mer eller mindre tydliga, rödbruna, fina punkter

vid den tjockare ändan, och nära 5 linier långa

samt 4 linier tjocka.

Alton** Genom det härstädes år 1689 afslutade

fördraget, tvang Carl XI Konungen af Danmark, att

till Hertigen af Holstein återställa hans hertigdöme.

Denna stad är eljest olyckligt ryktbar i Svenska

historien genom den förstöring, som Stenbock d.

9 Jan. 1713 lät henne undergå, då han, på Grefve

Wellingks råd och befallning, uppbrände henne.

Det var en fläck på hjeltens minne och hans lyc-

kas stjerna nedgick från denna dag.

Altorpa kiillA, belägen på den så kallade Öd-
skölds mo i Widbo härad af Dahlsland. Allmo-

gen i orten har, om denna källa, den vidskepliga

sägen, att hon, då krig och ofred tillstundar, flö-

dar öfver, så att en icke liten bäck flyter från

henne, hvaremot hon under fredstider nästan all-

deles förtorkar. Se vidare om dylika källor un-

der ordet Hungerkällor.
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3£ Alt-Ram*tadteta freden.

Att-IUUMtadtekA freden slöts d. 14 Sept. 1706

emellan Carl XII och Konung August, som deri af-

sade sig Polska kronan, erkände Stanislans och ut-

lemnade Patkull.

Jllteuia* en socken, annex till Simtuna, belägen i

södra Fjärdhundra kontrakt, Upsala stift och We-
sterås län, 5 1 mQ från Westerås och 3£ från

Sala, samt 230 fot öfver hafvet Dess areal ut-

gör 8308 tunnland, af hvilka 180 äro sjöar och

kärr, med en folkmängd af närmare 900 perso-

ner, samt bestående af 38 J mantal. — Det enda,

som i soeknen fortjenar uppmärksamhet, är dess

minnesmärken, bestående i gamla borgar, grafmm-
aesmärken och stensättningar, samt runstenar. I

grannskapet af kyrkan är en borg, kallad Thors-

borg, som, enligt berättelse, innehafts af Sköld-

mön Thorborg, under dennas strid med Westgötha-
Konungen Rolf Göthriksson. På Drafle ägor före-

kommer en för sina åristade prydnader högst märk-
värdig ronsten. — I socknen äro tvenne urgamla

säterier, neml. Flosta och Bäfvelsta, hvilket sist-

nämnda ägdes af Drotset Christer Nilsson Wase.
Alan» ett dubbelsalt, som består af 1 atom svaf-

velsyradt kali och 1 atom svafvelsyrad lerjord

med 24 atomer vatten, stundom ock af svafvelsy-

radt natron eller svafvelsyrad ammoniak, i stället

för det svafvelsyrade kalit. Den förstnämnda sor-

ten, kalialun, är alltid den bos oss under namn af

alun förekommande och tillverkade, samt bildar

stora, färglösa och klara åttkantiga kristaller,

hvilka hafva en sötaktigt syrlig, sammandragande
smak; den är oföränderlig i luften, temligen lättlöst

i vatten, oeh starkt upphettad, smälter den först samt

intorkar sedan till en hvit, lätt, svamplik massa,

som kallas bränd alun. Vanligen innehåller alu-

nen en större eller mindre mängd jern, i form af

svafvelsyrad jernoxid, men fås äfven fullkomligt

. jernfri, hvilket, vid dess användande till åtskilliga

behof, är nödigt, och kallas då Romersk alun.

Båda slagen användas i betydliga qvantiteter till

fårgning, beredning af målarefärger, hvitmäntning

m. fl. tekniska arbeten. Tillverkningen af alun

uppgår hos oss till cirka 8 å 9000 tunnor årli-

gen. År 1841 exporterades 25,483 lisp:d Romersk
alun och 113,827 lisp:d af andra sorter.

Alunda, en socken, jemte Morkala, belägen i Olands

kontrakt och härad
, Upsala stift och län samt det-

tas 6:te fögderi, 3J mii från Upsala och 280 fot

öfver hafvet. Socknen hörer till 1 kl. reg., har

144 £ mtl och nära 2600 innevånare. Dess areal

utgör 26,082 tunnland, deraf 578 äro sjöar och
kärr. Adressen till Alunda är: Upsala, Spånga.

AlnmskllTer är en skiffrig, stenhärdad lerart,

som är blandad med en större qvantitet svafvel-

kis, samt stundom äfven med jordharts, och ge-
nom hvars röstning samt urlakning med vatten

alun hos oss beredes. Den förekommer på flera

ställen i riket, såsom vid Andrarnm i Skåne, på
Öland, vid Hanneberg oeh Billingen i Wester-
göthfend, i firunflo socken i Medelpad, samt vid

Garphyttan i Nerike. Då skiffern, såsom på sist-

nämnda ställe är händelsen, innehåller mycket
jordharts, begagnas den såsom bränamaterial vid

Amat—tfwt arden»

tillverkiiingen, och blir dervid sjelf behörigen

rostad.

Alvarmo , en med litet lera och sand blandad

kalkjord, som förekommer i den inre delen af

Öland eller den s. k. Alvaren.

Alvursten, en dels grå, dels rödlätt, flolägrig,

tät kalksten, som finnos på många ställen i riket,

men särdeles på Ölands Alvar, hvårföre den ock-

så kallas Ölands golf- eller tälgsten , samt begag-

nas till åtskilliga byggnadsarbeten.

Alvastra, fordom ett kloster i Vestra Tollstads

socken af Östergöthland. Det tros hafva bHfvit

anlagdt i medlet af 1 1 00-talet af Konung Sverkers

gemål Alfhild, och fått sitt namn efter henne.

Dess belägenhet vid Omberget och sjön Wettern

är utmärkt vacker. Det innehades till en början

af munkar af Benediktiner-orden , samt sedermera

af Cistercienser eller Bernhardiner. Klostret ägde,

i likhet med några andra, ett betydligare bibliothek.

Innehades slutligen af nunnor. Genom Westerås {£-

cess kom det, år 1527, under kronan. I klostret

äro 4 Konungar begrafne, neml. Sverker I, Carl

VE Sverkerson, Sverker II med sin gemål Drott-

ning Ingrid, samt Johan I Sverkerson, Sjelfva

klosterruinen är ännu i sitt förfall troligen den

skönaste i sitt slag i Sverige, och visar nogsamt,

att byggnaden varit utmärkt praktfull. Men ty-

värr! har den i senare tider varit utsatt för gan-

ska omilda händer. Den är belägen på ägorna till

Öfverstelöjtnants-bostället Alvastra, som fordom

varit kungsgård. År 1229 stod här ett blodigt

slag emellan Knut den Långe, som segrade öfver

Erik Läspe och Jarlen Folke Birger Brosas son.

Ainalaanierlnfj , (tekn. term), kallas i allman-

het metallers, särdeles gulds och silfvers, förening

med och upplösning uti qvicksilfver, hvarvid en

mer eller mindre lättflytande, stundom fast, kristal-

linisk eller smörlik massa erhålles, som fatt namn
af amalgama, och användes särdeles vid förgyll-

ning och försilfring. Den s. k. folieringen på spe-

gelglas är äfven en amalgama af tenn och qvick-

silfver.

Auiarantlier-orden stiftades år 1653. Första

anledningen dertill lärer hafva varit en på hofvet

uppförd balett, kallad: "Gudarnes högtid", och hvari

Drottning Christina sjelf uppträdde i en dyrbar
drägt, under namn af Amaranta, eller: Den Oför-
gängliga. Ett hälft år senare blef Orden verkli-

gen inrättad, kanske hufvudsakligen för att där-
med pryda några af henne gynnade personer, sär-

deles Pimentelli. Ordenstecknet bestod af tvenne i

hvarandra inflätade motvända Latinska A, fastade

i en grön, emaljerad lagerkrans, kring hvilken
slingrade sig ett hvitt, emaljorad t bänd. På ban-
det stod: Dolce nelta memorin, eller: Ljuft i min-
net. Ledamötemes antal skulle vara 30, hvaraf
hälften fruntimmer, och deras valspråk: Semper
idem, eller: Alltid densamma. Tecknet bars i ett

eldfårgadt sidenband omkring halsen. Orden upphör-
de likväl med hennes regering, och dess namn har
sedermera upptagits af ett enskildt ordenssällskap,

som stiftades d. 24 Juli 1760 af Oas Qvist oeh
Edvard Johan Sondeti, den ene Stonnästare, den
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andre bevakande broder, hvilka änder instiftelse-

dokumentet satte den stora Ajnaranther-ordens si-

sjflL I Orden skulle ingen kanna intagas, som be-

tande sig till någon annan lära ån den rena Evan-
geliska, och Orden förklarades bafva till ändamål
Allmaktens ära jemte sådana göromål och oskyl-

diga nöjen, hvilka ej kunde misshaga det Allseen-

de ögat. I senare tider har Orden blifvit egent-

ligen ett danssällskap, som först hade sina sam-
mankomster i den egendom det köpte på Kungs-
holmen, den s. k; Piperska muren, sedermera i

Westmanska huset vid Adolf Fredriks kyrka, hvar-

af det inköpte en del år 1811 och, sedan detta

bas såldes till Vetenskaps-Akademien, i en hyrd
lekaL

la—mett» granulit, glasursten, hvitsten, .en ur-

bergsart, af finkornigt, splittrigt brott, rödhvit,

gal- eller gråaktig färg, skiffrig sammanfogning,

som bnfvudsakligen består af tät fåltspat, icke

sillan inneslutande qvarts, granit, cyanit, born-

Uende samt glimmer, och förekommer på några

stallen i riket.

1—sjuHar, Aartrat, i gamla Göthiskan liktydigt

med tial eller trälinna. Det förebråddes Konung
Olof Skötkonungs äldre son, att han var "ambat-

tar", eller att han var son af en trälinna.

Annljörsmrp, annexförsamling till Tranemo, är

belägen i Kinds kontrakt af Götheborgs stift, 4}
mil S.S.O. från Borås och 580 fot öfver hafvet.

Den ntgöres af 14 j- mtl med något öfver 700 in-

nevånare. Dess areal uppgår till 21,754 tonni.,

af hvilka 2220 är kärr och sjöar.

AMfeJ&rmseon, flftls, af Spärreslägten, Riksdrots

från 1335 till sin död 1350, anses som stamfader

för Ozenstjernska ätten.

Anmeun Ett Grekiskt ord, som betyder: sannerti-

fen ske alltså. Det har från första kristna tider-

na utgjort ett yttrande af den i kyrkan församla-

de menigheten, utsagdt omedelbart efter det pre-

ften uppläst bönen. En författare säger: "Detta

amen var liksom ett genljud och bönens under-

skrift, hvarmed församlingen gaf tillkänna, att den

instämde med den bedjande, och anhöll hos God
em det som bedit var. Justinns Martyr berättar

i det andra seklet, att folket ropade amen till

föreståndarnes böner och tacksägelser."

Awertks. I detta land har Sverige ägt en be-

sittning, som haft namnet Nya Sverige, beläget i

norra Amerika under den 30—40 graden. Man
har varit af olika meningar, rörande tiden för dess

bebyggande. En gammal författare säger: "Ehvad

tiden egentligen vidkommer, som detta landet är

af de Svenska besegladt och med folk besatt, så

är det skett uti den tappre och segersamme hjel-

ten
,
glorvördigst i åminnelse

,
Konung Gustaf Adolfs

regementstid." — En annan efterrättelse gifver vid

handen, att landet först begynt bebyggas år 1636.

— Rörande landets beskaffenhet, yttrar sig redan

år 1622 en författare på följande ampla sätt:

"Skulle tben gunstige Läsaren komma i detta Lan-

det, så finge han visserlig aee en rätt Lustegård

thi Werlden; ty thet öfvergår alla Landskaper

uthi Europa och America uthi lustige och segel-

rike vinte: I thefela Landskapet are ock sköne, höge
Bärg, nedrige Dalar, och andre friske vata: va-
rande der all ting skiönt och härligt, att man väl

kan säja, thet Gudh hafver såsom tillijkä och på
en gång uthi tbetta Landskapet, welat Menniskan
för ögon ställa ett konstigt extract och afbildning

af hela Werlden." — Är 1642 utfärdades en Kongl.

Instruktion för Guvernören öfver Nya Sverige Jo-
han Prutta. Sverige hade ock nu full besittning

af landet. Igenom köp af jordlotter ökades kolo-

nien allt mer och mer; men genom inbördes oro-
ligheter försvagades den innan kort. Efter Printi

blef Johan Rising koloniens Guvernör, hvilken, då
han dit anlände, genast begynte oroligheter, ge-
nom hvilka kolonien mycket led. År 1679 yttra-

des i bref derifrån, att "the vilde och våre Sven-
ske äro såsom ett folck." År 1723 säger Prosten

Collin i ett bref derifrån: "Efter mig kommer ej

någon Svensk prest, ty de fordna kolonisters af-

komlingar hafva förlorat moderlandels språk och
andra både andliga och timliga förmåner, genom
blandning med folk af allehanda nationer och reli-

gioner. Från Sverige kan ingen hitflyttning blifva

betydlig, och bör afstyrkas, såsom jag ock gjordt

för 30 år, i bref till många orter i Sverige."

Ametist är egentligen ett slags färgad bergkri-

stall, som, i anseende till sin klarhet och skönt

violetta (ametist-) färg, räknas bland ädla stenar;

man åtskiljer deraf Occidenlaäsk ametist, som före-

kommer på flera ställen i Europa, äfven hos oss i

Dannemora grufva, ehuru ej af någon utmärkt

skönhet, och begagnas så väl till smycken som
ringstenar och pitschafter, men står ej i särdeles

högt pris, samt Orientalisk ametist, hvilken är ut-

märkt skön, samt står i ganska högt pris och

ofta är ett slags violett färgad rubin.

Auåflfeler utgöra de verlebrerade djurens 3:dje

klass, utmärkta genom kallt blod, naken eller fjäl-

lig kropp, två, fyra eller inga fötter; de andas

medelst lungor, lägga ägg, som dock stundom

kläckas inuti kroppen, och kunna vanligen lefva

så väl i vattnet som på jorden, hvaraf deras

namn härrör, och hvarföre detta fordom tillades

alla djur, som ömsom vistades på landet och i

vattnet, utan afseende på deras öfriga skiljaktig-

heter. De äro begåfvade med en särdeles stark

lifskraft och reproduktionsförmåga, samt uthärda

utan skada en mängd yttre inflytanden, som för

andra djurslag äro ovilkorligen dödande; så t. ex.

afficieras de föga eller intet* af betydligt olika tem-

peraturer och lefva så väl inneslutna uti is som
utsatta för en ganska hög temperatur, hvilken

senare omständighet gifvit anledning till sagan om
salamanderns oförbrännelighet; likaledes kunna de

en obestämd, möjligen obegränsad, tid uthärda

utan luft och föda, så att man t. ex. funnit lef-

vande grodor inväxta uti tjocka trädstammar, till

och med uti stenar, och genom deras starka re-

produkMonskraft återväxa helt och hållet afskiljda

kroppsdelar fullkomligt ånyo. De synas hafva ut-

gjort det fasta landets första djur, och då före-

kommit af de mest gigantiska former, emedan man

just nti de äldsta jordformationerna uteslutande an-
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träfiat petrifikater och aftryck af till derna klass

hörande, dels anan lefvande, dels helt och hållet

utdöda, djorslägten, samt derihland t. ex. sköld-

paddor af elefantens storlek. Flera af amfibierna

äro utmärkta genom sina i högsta grad giftiga

bett, såsom i synnerhet skallerormen och några

flera ormarter, andra genom en ofantlig muskel-

kraft, såsom slägtena Boa och Python, jätteormar,

slang- och lindormar, eller genom sitt oerhördt

skarptandade gap, såsom krokodil-slägtet. Några
arter äga till sitt beskydd ett särdeles hårdt skal,

som helt och hållet betäcker kroppen, såsom sköld-

paddorna, men andra deremot äro i högsta grad

försvarslösa och oskadliga, hvilket, med undantag

af ett par ormarter, är forhållandet med alla hos

oss förekommande amfibier.

Amlant, se Berglin.

Amiral itet*-Kollegium inrättades år 1634 och

ställdes under Riksamiralens styrelse. Då flottan

förlades till Carlskrona, flyttades en del af det-

samma dit, men för närvarande styras flottornas

ekonomiska angelägenheter af Förvaltningen af Sjö-

ärendena. Ordet Amiral tros komma af det Ara-
biska Emir, sjödrott.

Amliiufaland, det gamla Göthiska namnet på
Italien.

Ammoniak» kaustik ammoniak, salmiaksspiritus

,

stinkspiritus, flygtigt alkali, är en mättad upplös-

ning af ammoniakgas i vatten, bildande en vatten-

klar vätska af utomordentligt starkt stickande, re-

tande och qväfvande lukt, som drager blåsor på hu-

den, kokar redan vid + 10° och vid —- 40 kri-

stalliserar, samt är till sina kemiska egenskaper öf-

verensstämmande med de eldfasta alkalierna. Am-
moniakgasen är i fullkomligt fritt tillstånd en före-

ning af 2 atomer qväfve och 3 atomer väte, och
har då inga alkaliska egenskaper; men i kontakt
med vattnet förenas den med 1 atom deraf, och
förvandlas då till en oxid af en sammansatt radi-

kal, ammonium, och det är denna förening, am
moniumoxid, som upplöses af vattnet, och med-
delar det sina alkaliska egenskaper. Ammoniak eller

ammoniumoxid bildas vid de flesta tillfallen , då qväf-

haltiga organiska ämnen, således djurämnen i all-

mänhet, förstöras och ruttna, och ger sig tillkän-

na genom sin stinkande lukt; i synnerhet är det-

ta händelsen med urinen , hvårföre ock rutten urin

användes vid många tekniska operationer i stället

för ren ammoniak, såsom vid ulltvättning m. fl.

Flytande kaustik ammoniak begagnas, utom i medi-
cinen och till kemiska behof , i synnerhet till ren-

göring af fina skinn- och tygartiklar, såsom glacé-

handskar, siden, sammet o. dyl.

Ammonsliorn, ammoniter, äro stenvandlingar,

petrifikater, af ett slags snäckor, som äro spiral-

formigt lindade omkring sin medelpunkt, liknan-

de till utseende x och färg ett gumshorn, Jupiter
Ammons-horn, från £ tum till och med 2 fots

diameter och öfver 10 f? vigt, samt förekomma,
dels uti kalk, dels uti stenleror.

AmoehHrad, en socken, med Råda såsom an-
nex, belägen vid Wenern, i norra Wadsbo kon-
trakt af Skara stift, Wadsbo härad och fögderi i

Skaraborgs län, 4 mfl N.N.O. från Mariestad, 2
mil från Hofva och 220 fot öfver hafvet. Sock-
nen hörer till 2 kl. konsist., har en areal af 21,268
tunnland, af hvilka 1650 äro sjöar och kärr, och
räknar 1890 innevånare. Adr. Mariestad. — Åt-
skilliga lägenheter i socknen hafva fordom hört

under Warnhems kloster. Dessutom märkes här
Ribbingfors, ett mantals säteri med. dertill höran-
de bruk om 1235 skepprds smide, anlagdt år 1827
af J. Waern. Vid bruket äro åtskilliga andra in-

rättningar, såsom tegelbruk m. m. Här ligger äf-

ven Agneholm.

Ainneiti, glömska, nyttjas egentligen för att be-

teckna en handling, hvarigenom en Regent ger

nåd åt flera förbrytare, vanligtvis politiska, och

som oftast plägar utfärdas vid dess tillträde till

regeringen, eller till firande af några märkliga

eller allmänt glädjande tilldragelser. I Sverig »

hafva flera sådana amnestier blifvit utfärdade, den

sista af d. 20 Okt. 1834, hvarigenom Konung Carl

Johan upphäfde alla fällda domar öfver politiska

förbrytare.

Amortera * döda, nyttjas egentligen om tillgån-

gar eller medel att afbetala sltulder, särdeles sta-

tens, och Amortissementskassa är ungefar liktydigt

med Riksgäldskontoret, enligt detta verks ursprung-

liga bestämmelse.

Aiuplilbol, en familj af mineralier, som tillhörer,

6:te slägtet, silikater, men hvaruti kiselsyran öm-
som är förenad med kalkjord , talkjord eller jern-

oxidul till samma atomantal, neral. 4 atomer basis

mot 3 atomer syra, och med bibehållande af sam-
ma ursprungliga kristallform. Se Granutit, Hoin-

blende, Strålsten.

Ainpliodellt, ett till 6:te slägtet, silikater, hö-

rande mineral, som består af kiselsyrad kalk och

kiselsyrad talkjord med lerjordsilikat, och bildar

stora kristaller af grågrön färg, som förekomma
vid Thunberg i Södermanland.

Amsberfi klack eller Warnerget kallas ett

högt berg i Stora Tuna socken af Dalarna. Man
har här anmärkt lemningar efter en forntida vård,

samt en bergshåla, som skall varit bebodd af jättar.

Arnulet» en figur, skrift eller annat ting, som
man bär på sig i den vidskepliga tankan , att der-

med bota sjukdomar eller afvärja faror.

Ämnad. Flera personer äro i den äldre historien

kända under detta namn, hvaraf vi här anföra:

Ämnad HolbrJinna, hvilket man förmodar haf-

va varit ett slags smädeoamn på Konung Inge , som
förstörde Upsala tempel, och

Aiiiund, Biskop i Westerås på 1100-talet, lärer

hafva varit utländning, troligen Engelsman, och har

ej gjort sig känd genom något mera än skt hög-
mod, hvilket bland annat skall hafva yttrat sig

' dermed, att han lät bära ett stort gyllene kors

framför sig, hvar han visade sig. På hemfärden,

sjöledes från Strengnäs, öfverföUs han på Mäla-
ren af en storm, som kullstjelpte hans båt, då
han omkom tillika med sitt sällskap, vid en hol-

me, som ännu kallas Amundsgrund.

Amanda liOgr* belägen på en liten holme i Dal-

elfven, i Husby socken. Denna hög är en bland
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fe betydligare i landet. Flera stallen i grannska-

pet bara namn efter Amond, hvilket gör det tro-

ligt, att någon med detta namn fordom bott i

trakten, och fött sin hviloplats i högen, hvilket

ock allmogens sägner synas vitsorda.

Ammat 9 lnktgräs, (Milium efusum), en mångårig

Tåxt, som förekommer allmänt i sknggrika landar,

kar behaglig lukt, men är af föga värde som
foderväxt.

A«ylon, den gemensamma benämningen för stär-

kelse af hvete, kora, potatis och några andra kno-

tiga rötter, till skillnad från de andra stärkelse-

slagen, neml. lafctärkelse och inulin, som till huf-

vadkarakteren äro lika denned, men i specialite-

terna afvikande.

Aaunlys» kemisk, kroppars sönderdelning med till—

hjeip af kemiska operationer, för utrönande af deras

beståndsdelars beskaffenhet och relativa mängd, i

Ärra fallet genom qvalitatiy, i det senare genom
qvantitativ analys. Såsom analysens upphofsman

kan man med allt skäl räkna vår oförgätlige Tor-

bern Bergman, som derigenom uppväckte den gry-

ning, hvilken genom samma medel uti dess store

efterträdare Berzelii hand utvecklat sig till den kla-

ra dager, som nu upplyser kemiens alltomfattande

område, och gjort det möjligt, att med mathema-
tisk noggrannhet, bestämma förloppet vid naturens

och konstens mest invecklade processer.

Auuot, se Ane.

Aaatomiialen. I Stockholm var denna först in-

rättad på Stadshuset. Barberare-embetet fick, ge-

nom ett Kongl. Bref af år 1682, befallning, att

taga vård om denna angelägenhet, och skulle run-

deln öfver Söderport för detta ändamål åt embe-

tet upplåtas samt delinqventers döda kroppar till

dess disposition aflemnas. Man fann emedlertid

snart, att Collegium Medicum var rätta auktorite-

ten för detta värf, och redan 16SS uppdrogs åt

detsamma att inrätta ett Anatomibus. Det lärer då

blifvit föriagdt till Stadshuset, hvarifrån det seder-

mera flyttades till Collegii-Medici rum på Riddar-

holmen. Då Carolinska Institutet inrättades, blef

det förlagt till dess lokal på Kungsholmen.

Aaekaurerauitx » Hane, Amiral och Chef för Ami-
ralitetet i Stockholm , utmärkte sig under Carl XHs
senaste krigsår vid åtskilliga trättningar och an-

dra expeditioner, men som för öfrigt ej hade nå-

gon inflytelse på krigets utgång. Angripen af fy-

ra Danska skepp vid Bornholm år 1714, då han

med en lastdragare skulle afgå till Carlskrona,

satte han fartyget på grund, för att hindra fien-

den från att draga nytta af dess eröfring. Kom.

af S. O. Född 16S9, död d. 13 Mars 1768.

ASiol&mreroa* 9 Tlteoilor, son till Rådmannen

i Carlskrona Thore Christoffers; egnade sig först

åt handeln, men sedermera åt sjöfarten, gick först

i Fransysk, sedan i Engelsk, tjenst, der han, emot

vanliga förhållandet med utländningar, befordrades

till Officer, och erhöll befälet på ett krigsskepp

om 24 kanoner. Med detta afslog han en Fran-

sysk 34 kanon-fregatts, och sedermera en Fransk

köpares, anfall. — Återkommen till fäderneslan-

det år 1811 v ingick han vid Amiralitetet, deltog

i flera sjöträffningar, och hade den äran att till

Sverige öfverföra först Konung Stanislaus och se-

dan Carl XII. Denna sistnämnda expedition var

icke utan sina vådor, och dess lyckliga utgång
belöntes med en Kommendörs-fullmakt. Han ad-

lades sedermera under namnet Anckarcrona, befor-

drades derefter till Amiral år 1742, och 1748
till Landshöfding i Stockholms län. Han röjde i

detta embete mycken drift och insigter. Ett be-

vis på den aktning han åtnjöt för dessa sistnämn-

da, var, att han valdes till ledamot af Vetenskaps-

Akademien, en utmärkelse, hvarmed på den tiden

icke slösades. Kom. af S. 0. Född 1687, död 1750.

Anckaurströra» Johan Jakob, Öfverstelöjt-

nant, R. S. 0., en driftig ekonom, forskande ke-

mist och utmärkt patriot. Född 1729, död 1777.

Hans namn har blifvit ännu mer och bedröfligt

namnkunnigt genom hans son, Konungamördaren,

hvilken hade samma förnamn. Denne hade, ef-

ter fem års tjenstgöring vid Gardet som Fänrik,

år 1783 tagit afsked, då han, enligt regemen-

tets rangordning, hade rättighet till Kaptens af-

sked, det han också erhöll. Under en resa

till Gottland, anklagades han för lastel igt tal mot
Konungen. Återkommen till Stockholm, fördes han,

under sträng bevakning, tillbaka till Gottland att

undergå ransakning, men kunde ej döramas i brist

af fulla bevis. Denna händelse, tillika med de då

rådande revolutionära idéerna och många adels-

mäns förbittring mot Gustaf III, i anledning af

Säkerhetsaktens införande, tyckes hafva väckt hans

hat mot Konungen, hvårföre konspiratörerne anså-

go honom för ett tjenligt verktyg till utförande

af deras plan. Han synes också icke hafva hvar-

ken afvetat eller efterfrågat något annat än Ko-

nungens mord. Han var för öfrigt snål, af råa

seder och inskränkt bildning, hvilket hans skrift-

liga bekännelse också ådagalägger. ' Hans afrätt-

ning ägde rum d. 27 April 1792. Han hade då

ännu icke fyllt 30 år, ty han var född d. 11 Maj

1762. Hans barn och bröder förändrade sitt namn

till Löwenström.

Anckaursv&rd, Hticliael Coiiwa, såsom det

Fransyska ordet Couckois, ättens ursprungliga namn,

försvenskades och skrefs af stamfadrens son-son,

öfvergaf fädrens industriella yrke (fadren var Bruks-

patron) och egnade sig åt krigstjensten. Genom
sin verksamhet vid 1772 års revolution blef han

känd af Gustaf m, befordrad till Löjtnant, R. S. 0.

och adlad med namnet Anckarsvdrd. Han hade år

1777 tillfälle att ytterligare stadga denna bekant-

skap, då han öfverförde Konungen till Sveaborg

och Petersburg, blef snart Öfverste och Chef för

Sjöartilleriet, bidrog till Skärgårdsflottans förökan-

de och förbättring, samt Sveaborgs sättande i godt

försvarsstånd, anklagades väl för ett föregifvet

tjenstefel, men frikändes och fann Konungens nåd

härigenom mera ökad än minskad, så att han in-

kallades till ledamot i den hemliga Krigsberednin-

gen, utmärkte sig mycket under Finska kriget,

särdeles i träffningen vid Fredrikshamn och slaget

vid Svensksund. Till belöning härföre blef han

Landshöfding i Calmar län 1790, hvilket embete
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han förvaltade till år 1810. Vid 1809 åra revo-

lution åtnjöt han den åran, att af Riksförestånda-

ren utses till Landtmarskalk , hvilket ansvarsfulla

värf hari utförde både till sitt Stånds och Rege-

ringens tillfredsställelse. Sina återstående dagar

tillbragte han i ett landtligt lugn, till det mesta

hos sin äldste son, och dessa dagar sträckte sig

utöfver den vanliga menniskoålderns gräns, ty han

uppnådde fulla 96 år, med nästan oförsvagade bå-

de kropps- och själskrafter. Grefve och Serafimer-

riddare. Född d. 9 Mars 1742, död d. 23 Mars

1838. Han hade således nära upplefvat ett se-

kels ålder.

Anckarevihrd, Carl Henrik, den förres äld-

ste son, född d. 22 April 1782, utmärkt såsom

folkrepresentant, patriot och rationell landthushål-

lare. Redan vid tre års ålder, efter den tidens

sed, Officer, inträdde han vid 16 år i verklig

tjenstgöring vid Svea Lifgarde, gjorde, 18 år gam-
mal, en utländsk resa, följde sin sedermera bKf-

vande svärfader, Friherre Bonde, på en extraordi-

när beskickning till Petersburg år 1803, och var,

vid utbrottet af 1808 års krig, Öfveradjutant och

Major i arméen. Genom sin delaktighet i revolu-

tionen, vid hvilken han ådagalade mycken verksam-

het, påskyndades hans befordringar och år 1813
utnämndes han till öfverste för Nerikes regemen-

te, Generaladjutant och anställdes vid Kronprinsens

stab. Under fälttåget år 1813 skref han d. 4

Juli till Kronprinsen ett bref af politisk syftning,

affattadt i ganska vördsamma ordalag, men hvari

han ej uttryckte sig gillande öfver krigets rigt-

ning. Detta bref upptogs ganska onådigt, ett krigs-

råd sammankallades om natten , och många af dess

ledamöter tillstyrkte det strängaste förfarande, som
dock inskränkte sig till Friherrens hemskickande

under bevakning och befallning att taga afsked.

Sedan den tiden har han lefvat såsom praktisk

landthushållare , och stundom uppträdt som politisk

författare. I sitt parlamentariska lif, som egent-

ligen började år 1817, bar Friherren till det me-
sta tillhört oppositionen, för hvars chef han en

tid ansågs.

Anckaraviird» lohan August, öfverste, Ge-
neraladjutant, R. S. O., född d. 14 Dec. 1783,
har, såsom en lycklig dilletant i konst och veten-

skap, blifvit ledamot af De Fria Konsternas och

Vetenskaps-Akademierna.

AnckarsvKrd, Mloliael ttuntaf, född 1792.,

öfverste i arméen och 1844 öfverintendent samt

Chef för De Fria Konsternas Akademi, har utmärkt

sig som en lycklig landskapsmålare och lithograf.

And, Andreas, Domprost i Upsala, samt tillika

Kongl. Råd bos Magnus Ladulås från 1278 till

1288, har ej allenast uppbyggt ett hospital åt de

fattiga i Upsala, utan ock testamenterat till de

studerande holmen i Upsala å, der nu qvarnen

ligger.

And, (Anas), ett fagelslägte, hörande till simfå-

glarnes 2 ord. fam. gåsfåglar, hvaraf flera arter

förekomma hos oss. De åro alla medelmåttiga eller

smärre simfåglar, med bred, nedtryckt och trub-

big näbb, litet hufvud, smal hals, merendels åf

AndeMfft fråtlse. '

den långdragna, bakåt afsmalnaade, kroppens längd.

Näbben är jemnbred eller något bredare mot spet-

sen, öfverkäften bredare än underkäften, slutas

med en smal inböjd nagel, och är på sidan för-

sedd med hoptryckta tänder; benen, nästan ftridt

under kroppen, medelmåttiga; vingarna medelmåt-

tiga, vanligen försedda med en metallglänsande

fläck, kallad spegel; stjerten består af 14 till 20
styfva pennor; hannarnes färg är i allmänhet bjert,

honornas mindre lysande. De rugga två gånger

om året och hannarne undergå dervid en betydlig

färgförändring samt likna i sommardrägt honor-

na, som åro bruna eller gråspräckliga. De hafva

tätare fjäderbeklädnad än gässen, men mindre tåt

än dyk-ändérna, samt vistas äfven under hösten oeh
vintern helst på grundt sött vatten, och lefva så

väl af växtämnen som insekter och maskar; dyka
i allmänhet icke annat än som ungar eller under

ruggningen, flyga lätt, men gå dåligt, samt lefva

parvis tillsammans; dock rufvar honan ensam äg-
gen, som äro 8 till 16, enfärgade, hvita eller

hvitaktiga. Se vidare Blds-and, Grdf-and, Gräs-

and, Krick-and, Leffel-and, Snatter-and, Stjert-

and och Ärta.

AndiUusit, ett mineral, tillhörande silikatemes

slägte, bestående af basisk kiselsyrad lerjord, som
förekommer, dels af obestämd form, dels i fyrsi-

diga, nästan rätvinkliga, prismer af blekröd eeh
violett färg, i Fahlu grufva.

AndedrHgt, respiration, är de lefvande kroppar-

nes regelbundna upptagande och afskiljande af luft,

medelst egna organer, som äro nödiga för lifvets

underhållande, och hvarvid hos djuren den inan-

dade luftens syre upptages af kroppen, under det

att en motsvarande qvantitet kolsyra derutur fri-

göres; hos växterna deremot, den i luften befintliga

kolsyran upptages och syre i stället frigöres,

hvarigenom atmosferens halt af syrgas och kol-

syregas bibehålles oförändrad.

AndedrKgtii-organer äro de verktyg, bvarme-
delst respirationen förrättas, samt hos olika varel-

ser af olika beskaffenhet; hos de högsta djurklas-

serna utgöras de af lungor, hos de lägre af gälar

eller andedrägtsrör ; hos växterna af örtbladen , el-

ler deremot svarande bildningar.

Andedr&gtsrOr* trachéer, äro insekternas repira-

tions-organer.

Andeligt frälse uppkom näst efter Kristendo-

mens införande i Vårt land, samt bestod af såda-
na lägenheter, hvilka under hvarjehanda åtkomst-
titlar, såsom gåfvor, testamenten, köp, arf, sköt-
ning, odling på allmänning, Konungars anslag m. m.,
kommit i kyrkornas och andliga stiftelsers ägo.
Detta frälses ålder uppgår åtminstone till tolfte

seklet, emedan det redan år 1200 bekräftades af
Konung Sverker Carlson. Det erhöll ytterligare

bekräftelser genom konungaeden vid hvarje Ko-
nungs uppstigande på tronen, och fortvarade till

Konung Gustaf I:s reduktion 1527, samt ligger
ännu till grund för de friheter, som gälla för flera

ecklesiastik-stateas och kyrkornas egendomar, hvil-
ka antingen äro bibehållna ifrån gammalt, eller i

senare tider tiUkemne, blifvit satte i likhet med
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åt gamle, ehom numera alla tm kyrkor och *n~
éeKga stiftelser anordnade ock skänkte gods äro

af kreno-natur, med undantag af sådana, som btf-
vit gifna af private och vid donatioostiden varit

fräne. Det gamla andeliga frälset , som förunna-

oes Biskopar, kyrkor och kloster, begagnades i äl-

dre tider af innehafvarne med all konungslig rätt

i anseende till många extra-ordinarie inkomster,

såsom: sakoren, ensaksböter, dnlgadråpsböter, da-

na-arf, edsören, flottfä, vägafynd och strandvrak.

Hemmanen voro befriade från ledungslama, skepps-

vist, ättargald och gengård, från gästning, tings-

lama och badkaflars bärande m. m. (Se vidare Adel.)

mndnrn» (Ballota nigra), en mångårig växt, som
förekommer på Gottland och Öland, samt i Skåne,

Balland, Blekinge, Bohus län och Östergöthland. ,

niewfein» ett jernbruk i Bergsjö socken af

Gefleborgs län med tvenne härdar. Bruket, som
äger 750 skepp:d privilegieradt årligt smide, och
jenväl drifver manufaktor- och spiksmide, allt

med köpetackjern
,
erlägger derfore i hammarskatt

7 tkepprd 10 lisp:d. Skeppningsorten är Stock-
holm. Smidesstämpeln är S. M. Bruket äges för

närvarande af L. Waern.

AeéenforM 9 ett jernbruk i Jerna socken af St.

Kopparbergs län med fyra härdar. Bruket har

1060 skepp:d privilegieradt årligt smide med eget

tackjern, hvarföre erlägges en hammarskatt af

19 skepp.d 10 lisp:d. Skeppningsorten är Stock-

holm, och brukets ägare är Stora Kopparbergs
Bergslag.

Ander*l#r, annex till Grönby, beläget i Wem-
nenskögs kontrakt af Lunds stift, 3 mil 8.0. från

Malmö, 3 mil V. från Ystad, 1 mil från och 100
fot öfver hafvet. Dess areal utgör 5739 tunnl.,

af hvilka 2847 ligga i Skytts härad och de öfri-

ga i Wemmenshögs; endast 6 tunnland äro kärr

och sjöar. Innevånarnes antal uppgår till 1450,
och detta annex har 26 £ mtl. Adr. Malmö.

AaéerMon, Chrietoffer» af slägten Röde, Gu-
staf fcs Kansler och Riksråd, användes af honom
till åtskilliga beskickningar, men svek hans för-

troende, upptog penningar i hans namn och öfver-

gaf fäderneslandet. Hans förräderi gagnade honom
likval föga, ty han aBed 6 år derefter, 1548, i

Libeek. Hans hustru hade haft den olyckan, att

först vara gift med en förrädare, Gyllenstjerna

,

som halshöggs år 1529. Icke desto mindre tillät

Konungen henne återvända till fäderneslandet efter

nen senare mannens död, och återställde till och

med åt henne dennes indragna gods.

ånnerteo » casstef, en ganska skicklig Orgel-

»y«g^t född i WestmanJand d. 18 Dec. 1797.

Son af Gravören Samuel Anåer$son , hvilken grave-

rat de flesta Hermelinska kartorna. Elev af Or-

gelbyggaren Pehr Strand d. ä., gjorde från år

1820 Ull år 1823 en resa i Tyskland, att utbil-

da sig i sitt yrke, examinerades af Musikaliska

Akademien och aatogs till Orgelbyggare. Han har

intill närvarande tid byggt 30 orgelverk, hvaraf

9 gått tiO Finland. Det största af dessa är det

i Åbo Domkyrka med 54 stämmor, och hvilket

vid bosigrningen erhöll de utsöktaste loford. San

förstår icjce Mött att bygga en orgel, njtanäfven,

såsom det heter i recensionen öfver en af honom
i Åbo gifven orgelkonsert, "att traktera den med
mer än vanlig virtuositet." — Brödren Carl CAri-

stoffer, Gravör, född 1800, har graverat Carpe-

lans Handatlas m. fl. arbeten, som utvisa, att han
är en bland våra bästa gravörer.

Jtnderoaon» 4*uafaWroch Salomon f
* tvenne brö-

der, födde i Wexjö, som med mycken framgång

egeat sig åt målarekonsten; den förre, Gustaf,

gjorde den till sitt yrke, och blef en af Stock-

holms utmärktaste miniatyrmålare, Agrée af Må-
lare-Akademien, men undanbad sig blygsamt den

Professors-titel, som erbjöds honom af Carl XHI,

då han förfärdigat dess och den öfriga Kongl. fa-

miljens porträtter. Född 1780, död 1833. —
Salomon, född 1785, ingick i militärståndet, är

för närvarande Kapten vid Smålands Grenadierer

och R. S. 0., har egnat sig åt historiemålningen,

särdeles åt kopiering af äldre mästares arbeten.

nnderwen» Jon» en torpare i Å socken af

Östergöthland, är märkvärdig endast derigenom,

att han upphunnit en ålder af 147 år och 2 må-
nader. Han föddes d. 18 Febr. 1582 och dog i

April 1729, samt hade således lefvat under 10

Konungars tid.

Andemon» Peder» till Mohammar, Riksråd

och Lagman i Tiundaland omkring år 1250, an-

sågs som Braheslägtens stamfader. Han var i slägt-

skap med Konung Sverker, och son till Herr An-
ders i Musammir. I Rådslängden uppgifves denne

Anders, hvilken skall hafva varit Rikråd, mellan år

1210 och 1240.

Andersson» Per» Riksdagsman och förnämsta

anföraren för de upproriske Dalkarlarne år 1743,

blef, efter företagets olyckliga utgång, afrättad.

Anderstorp» annexförsamling till Refteled, belä-

gen i Westbo kontrakt af Wexiö stift, 6£ mil

S.S.V. från Jönköping och 620 fot öfver hafvet.

Af dess areal, 22,680 tunnland, äro 550 sjöar

och kärr; den har 18 1 mtl med något öfver 800

innevånare. Adr. Qvarsebo.

Andemtern» ett bomullsspinneri, beläget icke

långt ifrån staden Kungsbacka i Halland. Man har

vid en liten å, som här framflyter, i senare åren

uppfört en stor stenbyggnad, hvarunder vatten-

massan frambrusar. I denna stenbyggnad är bom-

ullsspinneriet, som drifves med ett större vatten-

hjul. Inrättningen består af 12 spinnstolar, hvar-

dera med 128 spindlar. Här finnas dessutom kard-,

slip-, harf- och pressroachiner.

Andfrid eller Aofred var i gamla tider den fri-

het från anklagelse och tingsföring i civila mål,

som ägde rum under bergnings- och skördetiden,

på det ingen måtte hindras från att förrätta de

sysslor åker och äng då påkallade.

Amdnjråsn» Arngrim, i sagan en kämpe, som med

sin hustru Ejvor, bodde på Bolmsö (Bornholm) och

hade 12 söner. Den äldste och utmärktaste af

desse var Ångantyr. (Se vidare Hjalmar.)

Andumnt» vattenlins, (Lemna polyrhiza), en årlig

växt, som träffas allmänt i stillaståeode samt min-

dre rörligt vatten, likasom samslägtingarne Lem-
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na minor, gibba ock trisulca, som vanligen få

samma namn, och begagnas till föda åt svin.

Andrarain» en socken, med Eljaröd, belägen i

Albo ocb Järestads kontrakt af Lands stift , Albo

härad och 2:dra fbgderiet af Christianstads län,

4 mil från Christianstad, 3£ mil från Cimbrits-

hamn, 1^ mil från och 175 fot öfver hafvet.

Socknen hörer till 3 kl. reg., består af 17 ^ mtl

med 1395 innevånare och har en areal af 10,533

tunnland, af hvilka endast 6 äro sjöar och kärr.

Adr. Christianstad. I denna socken ligger Andra-

rums alnnbrok, det äldsta i Sverige.

Andree I^Aitrentiiui 9 äfven kallad Magister Lars

Andersson, en af de lärdaste män på sin tid, i

Rom promoverad till Magister, och, efter åter-

komsten, befordrad till Erkedjekne i Upsala. Ko-
nung Gustaf I gjorde honom år 1520 till sin Kans-

ler och nppdrog åt honom, att på Svenska öfver-

sätta Nya Testamentet. År 1540 anklagades han

for att hafva doldt ett emot Konungen anställdt

förräderi, hvarfbre han dömdes till döden, men
slapp undan med erläggande af dryga böter. Från

den tiden lefde han, utan någon befattning, i Streng-

näs, der han dog d. 29 April 1552, i en ålder

af 70 år.

And-tid kallas i några orter skördetiden. Kallas

somligstädes Hö-anden.

Ane eller Anne, son till Konung Jorund, beröm-
mes såsom en vis och fredsam Konung. Fredsam-

heten lärer dock hafva öfvergått till feghet och

veklighet, ty då han angreps af Danske Konungen
Haldan, och hans här af denne blef slagen, drog

Ane sig undan till Westergöthland Och förblef der

i 25 år till Haldans död, då han först återvände

till Upsala. Smma händelse förnyades kort der-

efter, när Haldans brorson, Ale den Raske, förja-

gade honom, då Ane ånyo afbidade Ales död, för

att komma i besittning af Upsala tron, hvilket

också skedde då Ale blifvit mördad af Starkodder.

Hvad som likväl mest gjort Ane namnkunnig i hi-

storien, är den saga, som om honom berättas , att

han offrat en af sine söner till Oden, för att för-

länga sin lifstid, och att Gudens orakel förkunnat

honom, att han skulle få lefva tio år för hvarje

son han på detta sätt lät blöda på dess altar. Så
offrade Ane ända till nio af sine söner, och upp-

nådde verkligen en hög ålder, men hvarvid hans

kroppskrafter så försvagades, att han måste di ur

ett horn som barnet, för att kunna njuta någon

föda. Icke desto mindre ville han ytterligare för-

läoga sitt usla, vegeterande lif genom äfven den

tionde sonens mord, men folket hindrade det och

Ane måste dö. Enligt Dahlin skall Ane, som vid

10 års ålder blef Konung, hafva regerat från år

530 till 610, och således endast hafva blifvit 90
år gammal. Andra åter uppgifva, att han, vid sin

andra återkomst från > Westergöthland varit öfver

100 år, och har således blifvit ovanligt gammal.
Detta är troligast. Efter honom kallade man en död

af ålderdom, utan sjukdom eller plågor, Anasot.

Aneboda, annex till Moheda, beläget i Albo kon-
trakt af Wexiu stift, 3 mil NÄV. från Wexiö
och 580 fot öfver hafvet. Dess areal ulgor 5161

tunnland, af hvilka 720 äro sjöar ock kärr; detta

annex har 1 1 mtl och nära 700 innev. Adr. Wexiö.
Anertad, en by i Bärebergs socken af Wester-
göthland, är märkvärdig för de lemningar efter en

gammal stad, som der ännu finnas. Allmogen för-

täljer, att en Konung vid namn Ane fordom skall

der bott. De berätta ock , att han här blef begraf-

ven med stöflor och krage i en kopparkista, och
utvisa hans grafställe under en upprest sten. Ki-
stan skall dock i slutet af 1600-talet blifvit upp-
gräfven, samt försåld till Götheborg. — När de

gamle färdades förbi stenen, skola de alltid aflyif-

tat hatten samt yttrat: "Ligg i fred, Konung AneT
— Lemningarna efter staden utgöras förnämligast

af 6 skansar samt 12 gator. I trakten äro, 'tid

efter annan, många fornsaker uppgräfda.

Angå, annexförsamling till Kräklingbo, belägen i

Wisby stifts medel-kontrakt, 3^ mil S.O. från

Wisby, 85 fot öfver hafvet, har 268 innevånare

och består af 7{ mtl; arealn utgör 6318 tunn-

land, deraf 25 äro kärr och sjöar. I kyrkan,

som skall vara byggd år 1200, förekommer en

grafsten med ron-inskrift. Inom socknen finnes äf-

ven ett af de mest klassiska domaresät n, som man
kan få se i Norden. Det är beläget på Sandviks

skog, 1 \ mil från kyrkan, nära hafvet. Flera

andra stensättningar finnas i närheten, och stället

är hos allmogen kändt under namn af Trullkais.

Domkretsen består af 10 domstenar, hvardera hvi-

lande på tre mindre fotstenar, så att hvarje dom-
sten bildar ett omkring 2 alnar högt säte. Inom
kretsen äro 2 hällar, af hvilka den ena är rest.

I närheten förekomma mångfaldiga minnesmärken.

Adr. Wisby.

Angrantyr, den äldste af Andgrims tolf söner.

(Se Hjalmar.)

Aiifrantyrs littgr* belägen i Grötlingbo socken på
Gottiand , är ganska stor och sammanhäfven af grof-

va kullerstenar. Den är vid pass 113 alnar vid

roten, der den äfven är försedd med en stenring.

I Angantyrs hög är funnet ett litet kopparsvärd.

I grannskapet äro åtskilliga mindre ättehögar.

Ångraru 9 annex till Wada, beläget i vestra Ros-

lags kontrakt af Upsala stift, 3 mil N.N.O. från

Stockholm, består af 12 £ mtl med 250 innev.,

och har en areal af 4096 tunnl., af hvilka 350
äro sjöar och kärr. Adr. Stockholm, Refsta.

Angelika, engelört, (Angelica archangelica) , en

tvåårig växt, som förekommer på fuktiga ställen, från

Dalarna upp till Nordkap, samt en varietét deraf äf-

ven på några ställen i de sydligare provinserna, såsom

Bohus läns skären, Halland, Gottland, Öland, Öster-

göthland och Roslagen, sällsynt. Roten, som är

utmärkt genom sin aromatiska lukt och smak, be-

gagnas i medicinen, och den färska skalade stjäl-

ken utgör en läckerhet för Lapparne.

Angrellai, Jttns, Konduktör, en flitig öfversät-

tare, och som äfven något försökte sig såsom
poet, men utan framgång. Han har egentligen

blifvit känd genom de skarpa kritiker dessa för-

sök ådrogo honom. Man har af honom Sånger för

barn, Encyklopedie för barn, öfversättning af Bec-

kers världshistoria, den han utgifvit under titel:
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Historisk Handbok for Fruntimmer, o. s. v. Afled

1807, icke 30 år gammal.

Angeletmd 9 en socken med Ljungby och Kånna,

belägen i Snnnerbo kontrakt och härad af Wexiö
stift och Kronobergs läns 4:de fögderi, 7J mil

V-S.V. från Wexiö. Socknen hörer till 2 kl. 1

afd. konsist., består af 35 mtl med 1200 innevå-

aare. Dess areal är 25,828 tunnland, af hvilka

8360 äro sjöar och kärr, på en höjd af 510 fot

öfVer hafvet. Adr. Ljungby.

Angered* annexförsamling tfll Lnndby, belägen i

norra kontraktet af Götheborgs stifts domprosten,

1 mil N.O. från Götheborg, vid Götha elf och 75
fot öfVer hafvet. Dess areal är 11,525 tunnl., af

hvilka 6 70 äro sjöar och kärr. Det innefattar 32
mtl med 1068 innev. Adr. Götheborg och Lerum.

Aifernannai , AbratiAMi Andrie , född i Ån-
germanland, hvaraf han antog tillnamnet, Rector

Scolse i Stockholm år 1576, men i anseende till

sitt häftiga ifrande mot liturgien, af Konung Jo-

han flyttad till Kyrkoherde-embetet i Öregrund.

Då han här icke ansåg sig säker, flydde han till

Åland, der han en tid var Kyrkoherde i Saltvik

och räddade sig slutligen härifrån undan papister-

nes förföljelser till Liibeck, hvarest han uppehöll

sig i 13 år. Här författade han åtskilliga theo-

logiska skrifter, hvilka ännu mer ökade det anse-

ende, han, såsom martyr för den rena läran, för-

varfvat, och gjorde, att han, på Upsala möte,

d. 15 Mars 1593, enhälligt valdes till Erkebiskop.

Konung Sigismund ogillade valet, och bekräftade

det först af nödtvång vid sin kröning följande

året, så att den nye Erkebiskopen vigdes i sitt

embete på förmiddagen och läste på eftermidda-

gen bönerna öfver Konungen, ty det tilläts honom
icke att sätta kronan på dennes hufvud. Ångerman-
ni nit för Evangeliska lärans helgd gick emeller-

tid till öfverdrift, så att han på sin visitations-

resa lät hudstryka flera personer, hvilka han ansåg

hafva felat i lära eller lefverne. Då Hertig Carl

derföre gjorde honom förebråelser, inlät han sig i

hemliga stämplingar med Sigismunds parti, blef

derföre anklagad som förrädare, af Ständerna d. 7

Febr. 1 599 dömd från åra och embete , och insatt i

fängelse på Gripsholm, der han dog år 1607, för-

tärd af ohyra och hård medfart. Han var den fjer-

de Lutherske Erkebiskop i Upsala.

Ångern. Gustaf Adolf den Store öfverföll här

Österrikarne, hvilka ingenting mindre väntat, och

slog dem efter en kort, men häftig, strid på. flyk-

ten, med stor förlust. Bernstein och Grefve Co-
lowrath blefvo skjutne. Konungen sjelf var hår

nära att blifva nedhuggen, men räddades af Ha-
rald Stake. Träffningen stod d. 17 Juli 1631.

Angerateln, en om Svenska bergshandteringen

fortjeat slägt, som först inflyttade under Carl IX:s

regering, och hette ursprungligen Rucker. Stam-
fodren satte sig ned vid Hedermora på Thurbo
brak, der han införde ett bättre kolningssätt. Hans
son, Johan* skall hafva varit en ovanligt lång

och stark man, och hans sonson blef Direktör

öfver rikets gröfre svartsmide samt Assessor i

Bergskollegium. Dog 1760.

Angjerdeneeirm, annexförsamling tfll Bottnaryd,

belägen i Redvägs kontrakt af Skara stift, 2 £ mil

S.V. från Jönköping och 780 fot öfver hafvet,

består af 1 1 £ mtl och har 580 innevånare. Dess

areal utgör 14,649 tunnland, af hvilka 380 äro

kärr och sjöar. Adr. Jönköping.

Anhydrit, muriacit, hörer till mineraliernas 2:dra

slägte, sulfater, och är vattenfri svafvelsyrad

kalk, som förekommer spatformig af hvitgrå färg

i Fahlu grufva.

Anjala-förbundet. De missnöjde Officerarne af

Finska arméen hade, under 1778 års krig, till Kej-

sarrinnan af Ryssland aflåtit en skrifvelse, hvari

de förklarade, att de ogillade kriget såsom olag-

ligt och förfrågade sig, huruvida hon med Stän-

derna ville underhandla om fred. Upphofsmännen
till denna skrift samlades i General Armfelts (en

farbror till Konungens gunstling Gustaf Mauritz)

qvarter på sätesgården Anjala, nära Kymene elf,

der de d. 12 Ang. 1778 ingingo ett slags för-

bund, efter stället kalladt: Anjala-förbundet , under-

tecknadt af 34 bland dem , hvari de lofvade hvar-

andra inbördes bistånd, yrkade på fred med Ryss-

land och en Riksdags sammankallande. (Se vidare

Gustaf III)

Anjou, Emr* Anton» Theol. Doktor och Pro-

fessor vid Upsala Universitet, är född i Frösthult

socken år 1803 d. 18 Nov. Hans fader var Prest

och sjelf beträdde han redan tidigt samma bana.

A. prestvigdes 1827, tre år förr än han promo-
verades till Fil. Mag., hvilket skedde år 1830.

Sedermera, eller ifrån år 1831, har hans tjenste-

bana oafbrutet varit fastad vid Upsala Kathedral*

skola, till dess han år 1845 utnämndes till Kalse-

niansk Professor i theologien vid Upsala Universi-

tet. Det är således icke genom akademisk tjenst-

göring, utan genom utgifna skrifter och aflagda hö-

gre examina i theologien, som A. gjort sig för-

tjent af denna befordran. Han var visserligen re-

dan år 1840 uppförd å förslag till Adjunkt i pa-

storal-theologien, men blef icke till detta embete

befordrad. Deremot är A. Theol. Lic. och blef,

sedan han äfven fullgjort den till den theologiska

graden berättigande disputations-skyldigheten, ut-

nämnd till Theol. Doktor 1844. Han är författare till

en mycket begagnad Lärobok i Kyrkohistorien —
ett Tat i Svenska Bibelsällskapet — en i Eckle-

siastik Tidskrift för år 1839 införd Åfhandling, i

anledning af det s. k. mythiska förklaringssättet af
Evangelierna och deras dermed förenade kritiska be-

arbetning, och har slutligen utgifvit i öfversättning

år 1843: Om Christi läroembete t sin tillämpning,

betraktadt af Chr. Sumner. Sedan 1843 är Anjou

äfven Sekreterare i Bibelkommissionen.

Anjovls, (Engraulis vulgaris), en till 1 afd. 2

ord. hörande fisk, af 6 till 7 tums längd med stort

gap och små, lätt affallande, fjäll, som före-

kommer sällan och i ringa antal vid kusten af

Kattegatt. Oegentligt tillägges namnet anjovis

ett annat slags mindre fisk, då den är inlagd, se

Hvassbuk.

Anka » (Anas boschas, var. Domestica), är en va-

rietet af gräsanden och öfverensstämmer till alla
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hafvudkarakterer med denna, dock varierar storle-

ken betydligt, och den tama är alltid, standom

betydligt, större än deo vilda. Härifrån gör dock

e>n s. k. Turkiska ankan, (Anas moschata), ett

undantag, såsom varande en egen art och betyd-

ligt större, härstammande från Kaspiska hafvet och

särdeles trakten af Wolga. Den är af en mindre

ges
1

storlek, med naken, vårtbelagd näbbtrakt,

kroppen till större delen grönsvart, metallglänsan-

de, inunder, likasom hufvudet och halsen, hvit-

fläckig, vingspegeln hvit, benen röda. Hannen,

som har stark mysklukt, parar sig med tama an-

kan , men deraf frarabragta batarder kanna ej fort-

planta sig.

Ankare, ett stort jern, liknande en dubbel hake,

som begagnas att fasthålla ett fartyg. Dess sär-

skilda delar äro: läggen, ringhålet, ringen, kro-

nan eller krysset, armarna, flyet, pynten, tappen

och nöten. Ankarstocken är antingen af träd el-

ler jern, fastad vid tappen i en mot armarnas plan

vinkel rät ställning. Ankare äro af flera slag, så-

som Daglig8~ankaret , som hänger uti rus!- och pen-

terlinan under babords kranbjelke; Töj-ankaret , som
hänger på samma sätt under styrbords kranbjelke;

Ptigl-ankaret , som är surradt vid styrbords fock-

röst, med ena flyet in öfver relingen, och är störst,

samt begagnas blott i yttersta nödfall; Ldgg-ankaret
,

som ligger på samma sätt om babord; Bog- eller

Kran-ankarne = med dagligs- och töj-ankame

;

Relings-ankarne = med pligt- och lägg-ankarne

;

Svår-ankarne kallas alla dessa, till åtskillnad från

varp-ankarne. Varp-ankarne äro mindre och be-

gagnas -vid varpning, förtöjning o. dyl. De lig-

ga, då de ej begagnas, surrade ofvanpå pligt- och

lägg-ankarne.

Ankarhjelin, Mårten Tnljssen, född Hol-
ländare och Amiral för en Holländsk eskader, gick

sedan i Svensk tjenst och blef Chef för den af Louis

De Géer utrustade flotta. Utmärkte sig mycket i

slagen vid Köpenhamn och Femern d. 13 Okt. 1643.

död 1657. — Mårten Christersson, den för-

res dotterson, äfven en utmärkt sjöman, Major vid

Amiralitetet, stupade i sjöslaget d. 1 Juli 1677.
— Mårten, hans son, var först i Svensk, men
gick sedan i Österrikisk, tjenst, der han blef Ge-
neralmajor, Guvernör i St. Philippe vid Ostende,

antog katholska religionen och dog 1740.

Ankanruui, ett jernbruk i Hallingbergs socken

af Calmar län, har fyra härdar och 1740 skepp,d

privilegierad t årligt smide, med eget tackjern,

hvilket smide skeppas på Westervik, Calmar och

Stockholm. Frälsesmidet utgör 120 skepp:d, och

är smidesrätten för öfrigt vid tillåtna verkstäder

obegränsad , mot särskild hammarskatt. Utom ma-
nufakturverk finnes här äfven gjuteri för gröfre

och finare gjutgods. Smidesstämpeln är denna:

ett träd med krona kring stammen. Ankarsrum
äges för närvarande af B. de Maré.
Ankar*tork, ett slags syrligt komroissbröd af

angefår sex markers vigt, som bakades för arméens
behof och borde för hvarje soldat räcka i tre dagar.

Anlttpnlnaj, (metalkrg. o. tekn. term), kallas i all-

mänhet flera metallers egenskap, att i luften öfver-

klädas med en olika färgad, tunnare oxidhinna, som
småningom tilltager i tjocklek, och hvarigenom me-
tallen slutligen förlorar sin glans. Speciellt förstås

dermed jerns och ståls egenskap , att vid försigtig

uppvärmning, i följd af en sådan hinnas bildning,

antaga olika färger, neml. först gul, sedan röd,

purpur, violett och mörkblå, hvarvid det härdade

stålets hårdhet tillika småningom aftager, så att

det, dä färgen slutligen försvinner och öfvergår

till askgrått, återigen är lika mjukt, som före

härdningen, bvarföre denna operation användes

för att gifva stålarbeten den grad af hårdhet,

som är nödig för de ändamål, hvartill de skola an-

vändas, och som af den olika färgnyansen vid an-

löpningen bedömmes. Stundom anlöpas stålarbeten

ock, vanligen till blått, endast för prydlighetens

skull, och för att på den blåa bottnen anbringa

förgyllda sirater.

Ann», Gustaf I:s dotter, gift med Pfaltsgref-

ven till Veldenz Georg Johan, död 1610, i dess

55:te år.

Anna, Johan 111:8 dotter, född på Eskilstuna slott

d. 17 Maj 1568, förlofvad med en Grefve Johan

Georg af Brandenburg, men hvilken förmälning ej

blef af, utan Prinsessan dog ogift år 1625 i Ma-
rienberg i Preussen; hon lärer haft någon böjelse

för Gustaf Brahe, med hvilken det en tid sades,

att hon skulle förmälas; var storväxt, icke vac-

ker, men förståndig och skarpsynt samt tillgifven

Lutherska läran.

Anna, Sigismunds första gemål, dotter till Erke-

hertig Carl af Österrike, född 1573, förmäld vid

icke fyllda 17 år och död 1593.

Anna, en naturlig dotter till Konung Carl \B1
Knutsson, gift med Höfdingen på Westerås slott,

Håkan Sevensson Bölja.

Anna Krlkedotter , Gustaf I:s syster, död som
nunna i Wadstena.

Annee kapell, Bit, annexförsamling till Skäll-

vik, belägen i Hammarkinds kontrakt af Linkö-

pings stift, 2 1 mil från Söderköping och vid Öster-

sjön, samt 60 fot öfver hafvet. Den utgöres af

63 mtl, har 1820 innevånare och 16,524 tunn-

lands areal, af hvilka endast 80 äro sjöar och kärr.

Anneforai, ett jernbruk, beläget i Sunne socken

af Wermland. Har en härd och 400 skepp:d pri-

vilegieradt årligt smide af köpetackjern, som skep-

pas på Götheborg. Äfven drifves här spiksmide.

Hammarskatten är 4 skepp:d. Smidesstämpeln : A.

E. Bruket äges af C. D. U. Croneborgs sterbhus-

delägare.

Anneforee, ett jernbruk i Tröjereds socken af

Skaraborgs län, vid ån Tidan. Anlades i medlet

af 1700-talet och har blott en härd. Privilegie-

rade årliga smidet, af köpetackjern ,
utgör 300

skepprd, som, jemte plåt-, manufaktur- och spik-

smide, skeppas på Götheborg, och hvarföre erläg-

ges hammarskatt med 3 skepprd. Smidesstämpeln

är A : F. Brukets ägare är Friherre F. v. Essen.

Annefore, ett jernbruk, beläget i Hanebo socken

af Gefleborgs län. Har, tillika med Kihlaforas,

sju härdar och 3600 skepprd privilegieradt årligt

smide af eget tackjern, som skeppas på Söder-
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kam* eller Gefle. Hammarskaften är 36 skeppul.

Vid braket finna» äfven flera spik- och manufak-

tur-verkstäder. Smidesstämpeta är: 'R* Bistäm-

pela: W— a. Äges af P. G. Rettig.
'

MååMUsMT9 annexförsamling till Söderhviddinge soc-

ken, är belägen i Harjagers kontrakt af Lands stift.

Socknen ligger i Harjagers, men annexet i Onsjö

birad, 1 1 mil O.S.O. från Landskrona och 65 fot

ärver hafVet. Dess areal är 2615 tnnnland, be-

står af 13 1 mtl och har 945 innevånare. Adr.

Land.

Aaaentad, en socken, med Nöttja och Torpa,

belägen i Sonnerbo kontrakt och härad, 4:de fög-

deriet af , Kronobergs län, 7f mil V.S.V. från

Wexiö och 4Å0 fot öfver hafvet. Socknen består

af 34 1 mtl, har 1135 innevånare och hörer till

l kl. 1 afd. reg. Dess areal är 30,919 tunnland,

af hvilka 4600 äro kärr och sjöar. Adr. Ljungby.

— Kyrkan är nybygga 1826. Pastoratet är af

Konung Johan III förklarad t ärftligt, enligt dona-

tioasbrefvet af d. 8 Jan. 1591, åt Hofpredikanten

Georg Marci och hans efterkommande bröstarfvin-

gar, hvUken rätt blifvit genom Resolutionen d. 11

Sept. 1781 så for mans- som qvinnolinien bekräf-

tad, då Regementspastorn WickeJgren utnämndes

till Pastor. År 1828 innehades pastoratet af hans

son, hvars afsrätt är vidare bekräftad genom Re-
solutionen d. 4 Maj 1827. — I socknen förekom-

ma åtskilliga fornlemningar, såsom på Skeens ägor,

flera bautastenar och grafrör; ett ibland dessa är

ganska stort och finnes omlagdt med större ste-

nar. En mängd grifthögar äro häromkring, och

tvenne helt nära intill nämnda grafrör. Här ses äf-

ven en stenhäll, omlagd med smärre stenar; man
har deraf antagit (med hvad skäl, lemnas osagdt),

att detta varit Fylkiskonungars eller andra bety-

dande mäns begrafningsplats, och då stället än i

i dag kallas Lvndarne, ehuru der på århundra-

den ej funnits några träd, förmodas att här va-

rit ett offerställe och en allmän mötesplats, dit

Konungarne på Piksborg kalladt allmogen, och der

de eller deras förnämste tjenare ligga begrafne.

Då äfven flera rör tyckas vara från kummelåldern

,

så har detta ställe troligen från uråldriga tider

varit en helgedom for våra hedniska förfäder.

Auenfedt , Daniel, Theologie Professor och

Kyrkoherde i Börje, en man på sin tid bekant

genom sin ovanliga språkkunskap och ännu mer

genom sitt glada umgänge och sina qvicka infall,

vid hvilkas producerande han föga lät hejda sig af

smak, hyfsning och god ton. Han blef först känd

i allmänheten genom sitt uppträdande på en ma-

skerad år 1755, der en ovanligt väl klädd mask,

strålande genom qvickhet och lifiighet, ännu mer

in genom klädemas prakt, intrigerade en mängd

halgäster, i synnerhet främmande diplomater, dem
kan tilltalade på deras modersmål , så lätt och le-

digt, som om det varit hans eget. Man uttömde

sig i gissningar om hvem denna mask kunde va-

ra, och han ntgaf sjelf ett poem derora, kalladt:

Dtn okände Matken. Eljest är han oj bekant som

författare, och vnr för öfrigt till sitt lynne och

tina böjelser foga prästerlig. Född 1721 , död 1771.

A*aenr*tnsri» kallas i åtskilliga landskap ett stör-

re rum eller stuga, som vanligen icke bebos, utan

tjenar till gästrum. Ordet annerstuga vill icke sä-

ga något annat, än andras stuga. En resande, som
vill taga reda på allmogens bruk och plägseder,

bör icke forsumma att bese dessa annerstngor

,

hvilka, när besöken hos allmogen äro högst fa,

tjena till förvaringsrum för dess dyrbaraste bo-
hag. Här förvaras neml. hela husets förråd af

hushållsrede
,
dyrbarare bohagsting, äfvensom pryd-

nader, ofta af mångfaldiga slag, de sistnämnda, sä

vidt de icke äro köpta i städerna, utvisa icke säl-

lan allmogens skicklighet och sinnrikhet. Den, som
skrifver dessa rader, har ofta haft tillfälle, att se

sådana prydnader af kronor, bonader, namnsdags-
bogar, virkade stjernor af ulltråd, s. k. himmels-
bref och lyckönskningar, m. m.

Annestorp 9 en frälse-egendom
,
belägen i Mal-

ma sockea af Skaraborgs län. Enligt sägen skall

denna egendom fordom varit bebodd af en Fylkis- •

konung, som ägt den härintill varande fordna sta-

den Anestad. På gården bodde i början af 1 600-
talet Biskopen Jakob Johansson.

Annex* och Huenml-heminan äro qvarlefvor af

socknepresternes i katholska tiden, utom de egent-

liga prestebolen, till deras inkomsters förökande an-

slagna lägenheter, hvarå de hade landtbönder, hvil-

ka gåfvo landtgille eller afrad. Mesta delen deraf

reducerades under Konung Gustaf I:s tid; men en
del bibehöllos. Sådana bibehållna hemman få Prä-
sterskapet njuta såsom boställen och bygga samt
bruka, sjelfva eller geoom åboer, och åtnjutas af

dem något när lika förmåner som å prestgårdar-

na, helst om de af Kyrkoherdarne sjelfve brukas.

Några äro likväl till skatte löste, och säljas de

utom börd, halva Kyrkoherdarne eller församlin-

garna rätt att inlösa dem
, på det de sedan af Prä-

sterskapet oqvalde må kunna nyttjas. — Annes»
är också benämningen på de mindre församlingar,

som icke hafva någon egen Kyrkoherde, utan äro

sammanslagna med den s. k. moderkyrkan. Man
kan beräkna, att ungefar ett sådant öfverhufvud

tillhör hvarje pastorat i riket; ty då dessa sist-

nämndas antal är 1147, är annexernas 1214.
InnlYersarler eller År*mot kallas de årliga be-
gängelser för de dödas själar, som nnder kathol-

ska tiden nollos med messor på begrafningsdagen

hvarje år. Alltsom de döde förordnat, skulle då
ringas, spelas på orgel, sjungas eller messas af

presterne på Latin, en procession gå öfver graf-

ven med rökelse och ljus m. m. Understundom
utdeltes också almosor.

AnnOdnnjshJon, i gamla Svenskan lika med träL

Ansgarius eller Aniehar» Nordens apostel, och
den, som först egentligen med allvar och fram-
gång sysselsatt sig med Kristeodomens utspridande

i Sverige, var född år 800 i Picardie i Frankri-

ke, ingick i Benediktiner-orden och blef Lärare i

Corvey. Han företog först, på Ludvig den From-
mes befallning, en missionsresa till Danmark år

826, och, återkommen derifrån, skickades han i

samma ändamål till Sverige, från hvilket land sän-

debud hade ankommit till Kejsaren, för att begå-
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ra Kristne Lärare. Tiden för hans ankomst till

Sverige antages allmänt till år 829. Under vä-

gen öfverföUs han af sjöröfvare, som plundrade

honom och hans följeslagare Withmar på allt hvad

de ägde, och hvarvid äfven de för Konungen med-

förda skänkerna gingo förlorade. Icke afskräckt

af denna motgång, fortsatte Ansgarius sin väg till

fots, anlände vid midsommarstiden till Björkö, der

Konung Björn på Håga då residerade , blef af ho-

nom väl emottagen, och fick tillstånd att predika.

Efter ett hälft års vistande i Sverige återvände

han hem och blef, såsom belöning för sina för-

tjenster, år 831 utnämnd till förste Rrkebiskop i

den nya staden Hamburg, med hvilket stift sederme-

ra jeraväl Bremens Erkebiskopsstol förenades, samt

med dess andeliga väldes utsträckning öfver. hela

den nordligare delen af Europa. Den nyplanterade

Kristendoms-växten hade likväl under hans borto-

varo blifvit utsatt för många vådor, och nära att

förqväfvas af ogräs, hvarföre Ansgarius sedermera

tvenne särskilda gånger företog resor till Sverige.

Andra gången regerade här en Konung, som kal-

las Olof, troligen endast Konungens Jarl, emedan
Ragnar Lodbrok då var Upsala Konung. Genom
skänker och vältalighet vann Ansgarius äfven hans

bevågenhet; men han ansåg sig icke våga af egen

myndighet tillåta honom predika, utan borde det-

ta ärende underställas först Rådets och sedan me-
nighetens pröfning. Hos Rådet gick väl saken ige-

nom, men hos folket uppstod mycken tvist derom,

hvilken dock bilades genom en gammal vördad mans
föreställning, att mången med framgång vändt sig

till de Kristnes Gud, hvilken syntes vara ganska

mägtig, hvarföre det vore orätt att hindra någon

taga sin tillflygt till honom» Nu erhölls den be-

gärda tillåtelsen Kristendomen predikades, kyr-

kor byggdes och prester tillsattes, hvarvid Ansga-
rius ofta bestod kostnaden. Han var nemligen en

af desse sällsynte män, hos hvilka idéen, pligtens

uppfyllande, det anförtrodda värfvets befordran,

gäller mer än den egna fördelen, eller rättare:

som häri se sin fördel. Han afled d. 4 Febr. år

863 eller 805 och sattes bland Romerska kyrkans

helgon. Hans namn är hos oss ännu forvarad t i

almanachan, der hans dödsdag prydes dermed. År
1829 firades i hela Sverige d. 1 Nov. ett tusen-

årigt jubileum, i anledning af hans omvändelse-

verk, och på Björkö i Mälaren är ett monument,
till minne deraf, uppsatt.

Anteailuvimnsk , af ante diiuvium, före öfver-

svämningen, kallar man hvarje kropp, som synes

hafva existerat före den s. k. syndafloden, eller

den stora öfversvämning, som, enligt flera folk-

slags traditioner, öfvergått jordytan, sedan den

redan var bebodd af menniskor, ech hvarvid flera

djurslägten synas hafva gått helt och hållet för-

lorade, hvaraf lemningar återfunnits uti alluvial-

lagren, samt derföre företrädesvis kallas antedilu-

vianska djur.

Anterfjol kallas i Bohus län det år som föregått

det sistförflutna.

Antltropolitlier kallas stenvandlade mennisko-

kroppar, eller delar deraf, d, v. s, sådana, uti

hvilka det organiska ämnet blifvit genomträngdt
eller substitueradt af en rent stenartad massa, så-

som kiselsyra eller kalkföreningar. Äldre förfat-

tare omtala väl hela menniskokroppar, som blifvit

funna i detta tillstånd, men i nyare tider och se-

dan geologien utbildats till en vetenskap, har myc-
ket tvifvel uppstått öfver tillvaron af verkliga an-
thropolither; dock synes denna nu mera vara satt

utom allt tvifvel, ehuru ännu icke veterligen nå-
gra hela skeletter, ännu mindre hela kroppar,

blifvit funna. Benämningen har förr, ehuru oegent-

ligt, blifvit använd äfven för sådana menniskokrop-

par, som genom indrankning uti lösningar af me-
tallsalter, t. ex. vissa grufvors vatten, länge bi-

behållit sig oförändrade; men dessa äro dock icke

stenvandlade, ehuru de stundom kunna vara gan-

ska hårda, utan befinna sig i samma predika-

ment, som genom långsam förvaring i saltlake

hårdnade kött- eller växtämnen , samt sådana krop-

par, hvilka genom s. k. balsamering, med tillhjelp

af vissa metallsalter, blifvit mumiefierade. En så-

lunda konserverad menniskokropp, eller oegen tli-

gen kallad antnropolith , fanns år 1719 i Mårdstens-

och Wredes-schackten af Fahlu grufva , och befanns

hafva varit en grufarbetare Matts Israelsson, Fet-

eller Stor-Matts kallad, som år 1670 hade vid

nedfarten i grufvan omkommit, och således legat

49 år under vattnet, hvarvid kroppen blifvit af

den deruti upplösta vit riolen så genomträngd, att

den, ehuru vid upptagandet mjuk, snart blef hård

som sten, samt förvarades sedermera 30 år i ett

glasskåp vid grufvan, men genom vitriolens benä-

genhet att vittra i luften, började kroppen efter-

hand att sönderfalla, hvarefter den 1749 blef be-

grafven. Kroppen var så väl bibehållen, att den

vid upptagandet igenkändes af den aflidnes, då än-

nu lefvande, fästmö. Pä samma ställe lärer äf-

ven omkring år 1635 en dylik, genom grufvuvatt-

net bibehållen, kropp hafva blifvit funnen, som
troddes hafva legat uti vattnet öfver 200 år.

Antiraon, spetsglans, en elektro-negativ metall,

som har förekommit gedigen i Sala grufva, men
vanligen förekommer förenad med svafvel, bildan-

de grå spetsglansmalm, äfven kallad Antiroonium

crudum, som äfven, ehuru sparsamt, förekommer

. på samma ställe, strålformigt insprängd i blyglan-

sen. Metallen, med konstens tillhjelp afskiljd ur
malmen, får namn af

Antiiuon-regulug , den är silfverhvit, kristalli-

nisk, spröd, så att den kan pulveriseras af 6,78
egentlig vigt, lättsmält, flygtig, och begagnas till-

sammans med bly till gjutning af boktryckarstilar

,

äfvensom till några andra metall-legeringar, sär-

deles s. k. Pewter. I förening med syre, hvar-

med den ger tre särskildta oxider, neml. syra,

syrlighet och oxid, äfvensom i förening med svaf-

vel, hvarmed den ger svafla, svaflighet och sul-

furet, samt med chlor, begagnas den i medici-
nen, och utgör huvudbeståndsdelen i kräksalt

samt kermes.

Antingen grepen eller repen , ett ordspråk,
betecknande, att då menniskan blir förtvinad om sin

välfärd, måste hon antingen arbeta med äran (hvar-

Digitized by



Anslartteter. 49

ned gropen förstås), eller stjäla sig tQl födan*,

och få repet, d. t. s. galgen, till arbetslön.

AutåqvHete?. Se Fornlemninyar.

Aatiqvitet*-Kollegiun* Det inrättades genom
Rikskansleren Magnus Gabriel De la Gardies för-

sorg år 1666, ocb dess instruktion år utfärdad d.

20 Not. 1667. Det skulle taga vård om rikets

fornlemningar af alla slag, både de materiella,

som det skulle samla, skydda mot förstöring ocb

heskrifva, samt de immateriella, såsom det gamla

Svenska ocb Göthiska språket ocb Historien, hvar-

om det skalle utgifva upplysande skrifter. För det-

ta ändamål anslogs den så kallade Bibeltrycks-tun-

nan. Kollegium var först inrättadt i Upsala, men
flyttades år 1692 till Stockholm, då dess titel för-

ändrades till Antiqvitets-rArchivum. Inseendet deröf-

ver uppdrogs, vid Vitterhets-, Historie- och Antiqvi-

teU-Akademiens stiftelse, åt densamma. Nu har dess

samlingar sin plats i södra flygeln af Stockholms slott,

och finnas derstädes åtskilliga saker af icke blott

historisk, utan afven metallisk dyrbarhet, t. ex. en

guldring om 2\ skålpunds vigt, en annan dylik,

eller s. k. Dröpner, hvarvid hänga flera andra rin-

gar, det s. k. Motala-fyndet, som är ett biskopligt

bröstsmycke af guld, ungefår ett qvarter i diame-

ter, prydt med ädla stenar, en österländsk hals-

kedja af guld, vägande 46 lod, o. s. v. Sveriges

utmärktaste foraforskare hafva tillhört detta verk

och arbetat för dess ändamål, såsom Stjernhjelm,

dess förste Direktör, Puffendorf, Hadorph, Pering-

sköld, Verelius, Loccenius, Hallenberg, Liljegren

m. fl.

Autlvaurl , ClurlstofTer Theodonu , von , var

Romerslc Kejserlig Resident vid Svenska hofvet i

42 år, och skänkte till Lazarettet i Stockholm

sina i Clara församling belägna 2:ne hus, som
efter hans död såldes till 61,500 daler koppar-

mynt, samt 6000 d:o d:o kontant. Född 1690,

död 1763.

Autoniter-orden. Efter St. Antonius, om hvilken

många mirakel berättas, blef denna Munkorden in-

stiftad. Den hade till en början allenast ett klo-

ster, eller, rättare sagdt, hospital. Vid slutet af

13:de århundradet förklarade Påfven Bonifacius VIII

detta hospital för moder eller mönster för alla dy-

lika hospital eller Antoniter-kloster , som kunde

varda inrättade. — På hvad tid denna Orden i

vårt land inkommit är obekant. Den hade i Sve-

rige allenast ett kloster, neml. Krokeks kloster i

skogen Kolmården
, på gränsen emellan Söderman-

land och Östergöthland.

Autoustrttm, ett jernbruk, i Sunne socken af

Wermland, med en härd. Har 345 skepp:d pri-

vilegieradt årligt smide, dels af eget, dels af köpe-

tackjern, som skeppas på Götheborg. Hammar-
skatten är 3 skeppid 9 lisp:d. Bruket äges af G.

D. U. Cronobergs sterbhusdelägare.

Autr», Csurolua, var Riddare och Riksråd emel-

lan 1350 och 1359, hvilket år man finner hans

namn bland undertecknarena af den i Söderköping

emellan Konungarne Magnus och Håkan samt de

orolige herremännen d. 18 Nov. ingångna förlik-

ning. Namnet synes antyda utländsk härkomst.

Anund» son tfll Konung Edmund Gammal, berät-

tas hafva företagit ett krigståg till Amazonernas
land, men omkommit tillika med hela sin här,

emedan fienden förgiftat vattnet. Tåget lärer haf-
va gällt Kajana i Finland, hvilket landskap en sa-

ga gjort till Queenland eller Qvinnolandet.

Annndtt-braten , en trakt i Hidinge socken af

Nt rike, har, enligt hvad några velat påstå, sitt

namn deraf, att de hedne Konungabröderne Anund
och Sigar, hvilka stridde mot hvarandra, här bröto

brödrafriden. Den har dock blifvit kallad Höga-hed,

som man tror, af de grafhögar som der finnas , under

namn af Lanna högar. Konung Anund skall hafva

fallit i striden och fått sin graf vid en ek, kallad:

Kungs-eken. Men hvad tro dessa uppgifter om
Anund och Sigar förtjena, lemnas derhän.

>Anund Jakob, Olof Skötkonuogs yngre son,

blef, tvenne år före sin faders död, dess medre-
gent och ensam Konung år 1026. Om hans tjugu-

femåriga regering (han dog 1051) vet historien

icke mycket att berätta. Den tyckes i allmänhet

hafva varit fridsam, ty utom ett misslyckadt eröf-

ringsförsök af Danmark, som han gjorde tillika

med sin svåger, Olof den Helige i Norrige, satt

han hemma i ro. Man har ännnu mynt efter honom.
Auunds 1*09» belägen i Balunda socken af West-
manland. Detta väldiga minnesmärke föregifves,

fastän utan antagliga skäl, förvara stoftet efter

hedne Konungen Braut Anund. Högen äger en om-
krets af 326 alnar och en sluttningshöjd af 42
alnar. Flera märkvärdiga stensättningar och graf-

minnesmärken finnas i dess grannskap. Att denna

hög äfven varit begagnad till tingshög, ses af

åtskilliga på densamma utgifna Dombref från med-
let af 1300-talet, hvilka ännu finnas i behåll. —
Allmogens berättelse är, att en jätte ligger be-

grafven i högen. Han skall hetat Anund, eller

som bönderna uttala det, Anund. — Det talas här

mycket om blåa eldar, hvilka nattetid skola synas

öfver kullarna, och allmogen ser, såsom vanligt,

i dem säkra anvisningar på der nedgräfda skatter.

Vid upptagandet af ett dike, i det så kallade Jul-

kärret, icke långt härifrån, skall för icke länge-

sedan påträffats en ring, hvilken blänkt såsom guld,

men hittaren blef icke ägare af densamma, eme-
dan innan han väl fick tag i den, en osynlig magt
"skrattat" bort den. Flera dylika berättelser att

förtiga.

AuundsJö 9 en socken, belägen i Ångermanlands

norra kontrakt af Hernösands stift, norra Ånger-

manlands fögderi i Westernorrlands län, 13 mil

från Hernösand och 210 fot öfver hafvet. Sock-

nen hörer till 1 kl. konsist., består af 47 £ mtl med
2537 innevånare. Dess areal innefattar 630,272
tunnland, deraf 15,000 äro sjöar och kärr. Adr.

S. Bjästa, N. Nordmaling.

Apatit, ett minera], hörande till 3:dje slägtet fos-

fater, som består af trefaldt basisk fosforsyrad

kalkjord, och finnes dels i sexsidiga, klara, färg-

lösa eller litet grönaktiga prismer i Grundsjö grufva

i Wermland samt på Käringbricka i Westmanland

,

dels bvitgrå, gulaktig eller grågrönaktig, finkornig,

sällan kristalliserad, i Grängesberget i Dalarna.
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Apel, mp«l, vikit ftppleträd, (Pyras malva), ett

tråd, som våxer på ångar och i skogar från Skå-

ne ända till Upsala allmänt. Frukten är ej ätbar,

men genom odling förädlas trädet och frambringar

ätbara frukter, samt är efter alla anledningar huf-

vudstammen till alla äpplesorter, så olika dessa

un sinsemellan äro.

Apelblad, Jonas» Docens i Österländska litte-

raturen i Upsala och Informator för Hertig Carl,

sedermera Carl XIII, hade gjort sig känd genom
åtskilliga skrifter af blandadt innehåll, af hvilka

den förnämsta är en beskrifhing öfver hans resa

genom Pommern och Brandenburg, kort före sju-

åriga krigets utbrott. Han erhöll Lagmanstitel

och adlades, men hade ej den fåfängan, att nå-

gonsin taga introduktion på Riddarhuset. Att han

icke ansågs med likgiltighet såsom litteratör, kan

skönjas deraf, att han valdes till Ledamot af Ve-

tenskaps-samfunden i Upsala, Leipzig och Erfurt.

Född 1717, död 1786.

Apelqvlrt, Carl, Öfverstelöjtn.-Mekanikus, född

år 1748, död år 1824, anlade en mekanisk verk-

stad på Marieberg vid Stockholm för metall- och

ciselörsarbeten , som drefs i stor skala, och var

på sin tid den förnämsta i riket. Bland andra ar-

beten är Gustaf III.s staty gjuten af honom. Ridd.

af W. O. Han har fått en slags historisk märk-
värdighet, såsom inblandad i det förfalskningsför-

sök af s. k. Fahnehjelmare och Långrockar, som
Grefve Munk gjorde. (Se Munk, Adolf Fredrik.)

Apoålon! Sacra, ett vittert samfund, som på
1760-talet stiftades i Upsala, och egentligen var

en filial-afdelning af Vtite dutci, likasom Aurora-

sällskapet i Åbo.

Apolofjitftokolor* Härmed förstås egentligen så-

dana, der barn undervisas i de ämnen, som behöf-

vas för det allmänna praktiska och affärslifvet,

till skillnad från de lärda skolorna. De finnas för

närvarande, dels högre, dels lägre. En bland de

äldsta af detta slag i Sverige torde vara den, som
år 1 6,59 först inrättades < i Jakobs församling i

Stockholm af Kyrkoherden Olof Skough.

Apopliyllit, ichtyopalm, ett mineral bestående af

kiselsyradt kali och kiselsyrad kalk med kristall-

vatten, och således tillhörande silikaternes slägte,

som förekommer dels i rätvinkliga
,
fyrsidiga pris-

mer i Fahlu grufva, dels i tafvelformiga, oregel-

bundna massor eller regelbundet kristalliserad i

ganska långa, nästan rätvinkliga prismer och fyr-

eller sexsidiga taflor, färglösa eller köttröda, ge-

nomskinliga eller halfklara, glas- eller perlemo-

glänsande i Utö grufva i Södermanland och Grund-
sjö grufva i Wermland.
Aposti**-boken. Detta märkvärdiga träd finnes

på berget Omberg i Östergöthland, omkring \ mil

nordvest från bergets spets. Det är vidt omkring
bekant under namn af Apostla-bokeo eller Ellofva

Bokar. Trädets resliga stammar, som uppskjuta

i cirkelrund från en enda rot, äro nu mera blott

7 till antalet, hvaraf en är alldeles förtorkad. De
öfriga hafva hvardera en vanlig boks tjocklek och

reslighet, samt bilda tillsammans en högst besyn-

nerlig krets. Äldre författare berätta, att stam-

mana fordom varit tolf, men att en bonde skall

hafva borthuggit en stam, hvarmed han åsyftade

Judas, såsom icke värd ett rum ibland de öfriga

Apostlarnes representanter. Efter denna religiöst

nitiska åtgärd skall mannen hafva sjuknat och is-

om kort tid blifvit död. En otalig mängd af namn
hafva blifvit inskurna i detta troligen enda träd i

sitt slag, ibland hvilka må nämnas Konungarne Carl

XI:s och Carl XH:s. Numera äro de* likväl utplånade.

Apothek, i inskränktare mening ett rum, hvarest

medikamenter i smärre qvantiteter förvaras, och

efter läkares föreskrifter eller annars utlemnas till

allmänheten ; i vidsträcktare mening förstås dermed

detsamma som apotheks-inrättning, eller hela den

lokal, som begagnas för insamlandet, beredningen,

förvaringen och ntlemnandet af alla slags medici-

nalier. Apotheks-inrättningar synas först hafva

uppkommit uti Alexandria, redan långt före vår

tideräkning, och hafva intill senaste tider varit

särdeles förmånliga för sine innehafvare ; detta för-

hållande har dock nu mera betydligt förändrat sig,

dels i anseende till den enklare form som medici-

nen antagit, dels ock genom uppkomsten af allt

för många sådana inrättningar i nvaraadras grann-

skap. — Äfven hos oss hafva apotheken förr va-

rit försedda med ganska vidsträckta privilegier,

men dessa hafva småningom blifvit indragna, så

att nu mera icke ens rättigheten, att uteslutande

bereda och försälja medikamenter, återstår för Apo-
thekaren, eller denne engång kan oqvald försälja

sådana ämnen, som han är skyldig att hafva i för-

råd, ehuru de af kryddkräraare opåtalt föryttras.

Det första offentliga apothek i Sverige inrättades

år 1575 i Stockholm af Johan IH:s Hofapothekare

Antonius Dusenius, och ungefär vid samma tid äf-

ven ett i Upsala, men detta senare flyttades derefter

till Stockholm, och inrättades först ånyo 1648,
samtidigt med ett i Götheborg ; för närvarande fin-

nas i riket 121 apothek, hvaraf dock flera endast

äro filial-apothek, och servisen dertill samt ägar-

ne utgöra omkring 400 personer. Enligt nu gäl-

lande Apothekare-reglemente af d. 11 Ang. 1819,
erfordras, för rättigheten att innehafva ett apo-
thek, att efter minst 3 års tjenstgöring såsom
elev hafva undergått s. k. Farmacie studiosi-exa-

men, samt efter ytterligare trenne års tjenstgö-

ring hafva absolverat Provisors- och Apothekare-

examen, och derefter slutligen hafva genom köp
eller annat laga fång blifvit ägare af en apotheks-

inrättning, då Sundhetskollegium meddelar Apo-
thekare-diplom , samt anmäler till erhållande af

Kongl. privilegier, hvilka enligt ordalydelsen uti

Kongl. Brefvet af d. 8 Sept. 1731, äro att anse

såsom en Kongl. benådning, hvarföre de ej kun-

na anslås till gälds betalning eller på öppen auk-
tion försäljas, samt öfvergå vid mannens död till

enkan eller omyndiga barn, så vida de genom
behörigen qvalificerad person låta tillböiiigen skö-
ta och underhålla apotheks-inrättningen. Utom an -

dra skyldigheter, åligger det äfven Apothekaren,
att noggrannt iakttaga den gällande Medicinal- el-

ler Apothekare-taxan, som efter SundhetskoUegii

förslag fastställes af Kongl. Maj*, men är hos oss
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troligtvis den lägsta i Europa. Aöa apotheks-

ågare i riket utgöra en societet, kallad Apothe-

kare-societeten , hvilken först endast utgjordes af

Apothekarne i Stockholm, men efter 1835 af alla

rikets Apothekare, samt representeras af en Di-

rektion, som består af en Ordförande, en Se-

kreterare, en Kassa- förvaltare och fyra leda-

möter, allesammans valde bland Apothekame i

Stockholm, och som har ordinarie sammankomst
en gång i månaden. Societetens inkomster, be-

stående dels nti räntan på ett genom donatio-

ner och frivilliga sammanskott sammanbragt ka-

pital, dels nti årliga afgifter af alla Apothekare

i riket, användas numera hufvudsakligen till bestri-

dande af omkostnaderna för föreläsningar i Farma-
kologi och Farmaceutisk Kemi, sedan ett planlöst

och illa utfördt foretag, att inrätta ett laboratorium

samt en dermed förenad undervisningsanstalt jemte

ett kontubernium for studerande Farmaceuter, efter

betydliga uppoffringar, ej allenast af apotheks-

ägarne, utan äfven af alla korpsens öfriga med-
lemmar måste Öfvergifvas, och det vid Riksdagen

1841 beviljade statsanslag af 1000 R:dr B:ko år-

ligen ej hittills kunnat disponeras, då det dervid fa-

stade vilkoret, alt Apothekame sjelfva skola med
2000 R:dr B:ko årligen dertill bidraga , icke kun-

nat uppfyllas.

Appellera. Se Vad.

Appona 9 annexförsamling till Hof, belägen i Göst-

rings kontrakt af Linköpings stift, | mil S.V. från

Skenninge och 350 fot öfver hafvet. Det inne-

fattar 18 1 mtl och har 396 innnevånare. Arealn

utgör 2106 tunnland, af hvilka blott 15 ärb sjöar

och kärr. Adr. Wadstena.

Aprikos är frakten af aprikosträdet, (Prunus arme-

maca), som ursprungligen är Levantiskt, men odlas

kos oss, bast uti egna hus, men äfven på kall jord,

dock så att de äro skyddade för nordanvinden, och

kunna om nätterna beläckas med granris och luckor.

Träden kunna uppdragas genom ympning uti mandel-

eDer plommonträdstammar, och de hos oss vanligen

odlade varieteterna äro: vanlig-, stor hvit-, Nan-
cy-

,
Ananas-, stor tidig- och stor orange-aprikos,

hvaraf de tre sistnämnda bäst egna sig för plan-

tering på kall jord.

April. Den 4:de månaden i året består af 30 da-

gar. Detta namn kommer antingen af det Latin-

ska ordet aperire, öppna, emedan jorden derunder

tyckes liksom öppna sig, för att rikta oss med
sina gåfvor, eller af gudinnan Aphrodite, emedan

denna månad isynnerhet var henne helgad. Ur-

sprunget till den föga qvicka seden att narra April,

är ej kändt, men visst är, att den härleder sig

från medeltiden, då den var mycket i svang, så

att tQl och med en Biskop, som skulle predika d.

1 April, just då han uppträdt på predikstolen, lät

stöta i trampeter, ropande: April! April! och slöt

dermed Gudstjensten. Man tror braket härleda sig

därifrån, att Kristus, vid början af rättegången

mot honom, skickades fram och tillbaka emellan

lierades och Pilatus.

JåqvmtlBt», ett eget maner af etsgravyr på kop-

par, som hufvudsakligen består deruti, att sjelfva

etsgrunden ej utgör en sammanhängande hinna,

utan bildas af en mängd små åtskiljda dalar, som
nafva fina bara ställen emellan sig, hvarigenom
gravyren erhåller ett mjukt, finkornigt utseende,

liknande en teckning i tusch, bister eller sepia. De
vackraste gravyrer i aqvatinta äro af Generaladju-

tanten Akrell i Thersners vyer öfver Sverige, i Klin-

kowstrums bref om Förenta Staterna, af Öfversto-

löjtnant Carpelan i hans Voyage pittoresque aux

alpes Norvegiennes, och af J. Fr. Martin i dess

stora Svenska vyer, samt i Sköldebrands resa till

Nordkap.

ÄranKa , en egendom i Forshems socken af Skara-

borgs län, belägen på en i Wenern utskjutande

udde. Här fanns i äldre tider ett befastadt slott,

hvars prakt, äfvensora anläggningarna derorokring,

enligt gamle författare, öfverträffat allt hvad man
då sett i Sverige. Slottet skall isynnerhet varit i

flor vid år 1000, och är bekant af den samman-
komst Torkel Knutson år 1304 här hade med Ko-
nung Birger och hans bröder. År 1308 hitflytta-

de klosterfolket från Gudhem. Huru länge det här

varit bosatt, är obekant. Sedan Konung Albrekt

år 1366 skänkt Aranäs till Gerhard Snackenborg,

har gården förblifvit i enskilda händer. Här mär-
kas ännu några svaga lemningar eller hvalfgraf-

var, i hvilka stundom qvadersten funnits. För när-

varande är vid Aranäs ett glasbruk.

ArauHsholm , ett säteri, beläget i Ljushults soc-

ken och Kinds härad af Westergöthland , har en

slags historisk märkvärdighet; man tror att säte-

riets rätta namn var Arnäs eller Aranäs; Jiär skall

fordom varit ett befastadt slott; rundtomkring hol-

men, der säteriet är beläget, har man anmärkt

lemningar af stenbryggor. I en sandgrund, af fol-

ket i orten fordom kallad slottet, har tecken till

jemringar funnits. I en äng,' tillhörig hemma-
net Eneknlla, är en sten- och jordvall, fordom

kallad skans. Som Kinds och Marks härader i

flera hundrade år utgjorde gränsorten emellan

Sverige och Halland, torde således Kinnahus och

Aranäs varit detsamma. Rimkrönikan yttrar sig

för öfrigt:

Tha sampade Hertugana bada,

Ock foro intil Landamärke

Med myckin macht ock diger stärke

Tha hade the thar stempna läga.

The Danska foro andra väga,

Ock lågo vid Kinna hus ena stund,

Sedan foro the till Bovosund.

Ar*et«flHens befrKutjMfta , Sällskapet till.

Stiftades af Drottning Eugenia Bernhardina Deside-

ria, och har till syftemål att af fattiga och ido-

ga personer uppköpa smärre arbeten till högre vär-

de än det verkliga, hvilka visas på en exposition

och der försäljas. De oförsålda utlottas sedan

bland ledamöterna. År 1844 hade dessa sistnämn-

da utgjort 414, som i årsafgift erlagt 1,365 R:dr;

590 arbeten hade inköpts för tillsammans 2,121

R:dr, hvaraf 305 sålts på 1845 års exposition för

658 R:dr och de öfriga 285 utgjort vinster, som

bortlottats åt ledamöterna.
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Avtetalim. I Stockholm finnas för nåreararfK;

tre sådana; det första inrättades, till följe af KW:
Brefvet af d. 5 Mars år 1773, på Söder, i hörnet

af Högbergs- och Göthgatorna, och erhöll till fond

gåfvor, dels af Konungen och Enkedrottningen , dels

af Brandförsäkrings-kontoret, Manufakturfonden och

enskilda. Det Norra stiftades af Jakobs och Jo-

hannes församlingar genom frivilliga bidrag, anla-

des vid Johannes plan och öppnades d. 1 Nov.

1796, till firande af Gustaf Adolfs äntrade till re-

geringen. Det tredje är anlagdt på Söder i egen-

domen Fyrkanten vid Glasbruksgatan, hvilken för

ändamålet blifvit inköpt och apterad, samt öpp-

nades d. 7 Dec. 1844. I olikhet med de äl-

dre stiftelserna af detta slag, hvilka hufvudsakli-

gen åsyfta, att med spånad och stickning syssel-
' sätta qvinnor, skaffar den arbetsförtjenst, äfven åt

karlar. — Under Hallrätten står dessutom en ar~

betsgäldstuga, der fabrikörer kunna hålla sine gäld-

bundne arbetare häktade, till dess de med arbete

aftjenat sin skuld.

Arbin, Axel Haipins, von, en utmärkt In-

geniörofHcer, Direktör för Fortifikationen och slut-

ligen Generallöjtnant. Han började sin tjenstgö-

ring under Finska kriget 1741 , hvarvid likväl han,

lika litet som den öfriga Svepska arméen, hade

tillfallen att inlägga mycken ära. Sådana erbjödos

honom likväl under Pommerska kriget, der han

särdeles utmärkte sig både som solcjat och inge-

nior. Deribland må nämnas Anklams befästning,

återtåget från Passewalk till Anklam, hvilket var

så skickligt ordnadt, att alla kolonnerna på sam-
ma gång der framryckte ur defiléerna, en annan

reträtt vid Gutzkow-Fehr, som han ensam utför-

de o. s. v. En karta öfver krigsteatern med be-

skrifningar anses af mycket värde, äfvensom hans

Tjenstgörings-reglemente för Fortifikationskorpsen.

Oaktad t hans många förtjenster, hindrade likväl

det rådande partiet, af hvilket han ej var gynnad,

hans befordran, så att han, som redan år 1754
var Major, icke under hela kriget avancerade, fast-

än arméens befälhafvare tid efter annan rekom-
menderade honom. Den gode Adolf Fredrik utfver-

kade dock af Österrikiske Kejsaren åt honom ett

adelsdiplom, och efter krigets slut såg han sig

ändtligen i stånd att belöna honom med Svenskt

adelskap samt befordra honom till Öfverste. Gu-
staf III insåg hans värde och använde honom vid

flera tillfållen, särdeles vid Carlstens iståndsättan-

de. Han tog afsked ur krigstjensten 1784. Född

1717, död 1791.

Arboga, en urgammal uppstad, belägen i Åkerbo
härad af Westmanland. Tiden för stadens första

anläggning kan icke med någon säkerhet bestäm-

mas. Namnet skrifves i gamla handlingar Arbo
(såsom det ännu af allmogen uttalas), Arbugu
o. s. v. I stadens äldsta sigill står Arhogarboga.

Namnet synes beteckna stadens läge vid en krök-

ning (boga) af den genomflytande ån, som, 2 mil

derifrån, vid Kungsör, utfaller i Mälaren. Stadens

handel , som fordom gjort den till en af de betyd-

ligaste vid Mälaren, hvarom gamla handlingar för-

mäla, har, genom vattenminskningen, som försvå-

rat segelfarten, på senare tider betydligen förmin-

skats. Konung Carl XI ärnade derföre förflytta

staden till Kungsör, der Arboga-ån utfaller i Mä-
laren, men hvilket icke kom till verkställighet. —
Staden har 2 urgamla och märkvärdiga kyrkor,

nemligen Stadskyrkan och Landskyrkan. Man vill

påstå, att den förstnämnda fordom varit ett klo-

ster, men hvilket likväl icke är bevisadt. Altar-

taflan i denna kyrka, som är af Rembrand, före-

ställer Kristi nedtagande af korset. — I öfrigt

förekommer i tornet en fornlemning, som förtje-

nar största uppmärksamhet, nemligen en klocka af

ganska betydlig ålder. Hon äger några upphöjda
föreställningar, nemligen Jungfru Maria med Bar-

net, helgonen S. Anna och S. Martia. Inskriften

kring nedra kanten är denna : Hielp /. H. S. Maria

,

Anna et Santa Martia. Anno Dmi. MCDVIIL —
( staden fanns under medeltiden i öfrigt en mängd
kloster, kapeller och gillen. Man utvisar ännu
lemningar efter dem. Vid åbrädden ses en mur-
lemning af tegelsten , hvilken

, på den tid stadskyr-

kan, såsom förr är nämdt, tjenade ii 11 kloster, skall

utgjort en betäckt gång, som sträckt sig från kyr-
kan till ån. Denna säges nunnorna begagnat, då
de hemtat vatten, "på det de i manna-åsyn icke

komma skulle.'
7

Franciskaner-klostret stiftades här
af Konung Magnus Ladulås, och ett Dominikaner-
kloster under Konung Magnus Smeks tid, äfvensom
ett kloster för nunnor af obekant orden. Ett Hel-
geanäshus har äfven här funnits och tros vara
det nu^rande Rådhuset. Hvar i öfrigt de upp-
gifntf *xOstren varit belägna, kan icke med någon
visshet sägas. År 1529 gingo munkarne ur klost-

ren, hvilka stadens borgare togo i besittning. —
I staden har äfven funnits ett så kalladt Kungs-
hus, hvilket är detsamma som det förenämnda
Helgeandshuset och nuvarande Rådstugan. Der up-
pehöllo sig vissa tider flera kungliga personer af
Wasa-familjen, såsom Gustaf 1, Erik XIV, Johan
Hl, Drottning Catharina och Prinsessan Cecilia.

Gamla borgare veta ännu (1845) att efter sina

förfäder omtala de fester och lustbarheter, som de
nämnda kungliga personerna här låtit tillställa , be-
stående i skådespel och baletter. Under pesten
år 1710 uppehöll sig här en del af Kongl. Sena-
ten. — Åtskilliga Riksdagar och möten hafva här
försiggått. De vigtigaste äro Kyrkomötena åren
1396, 1412, 1417, 1423 och 1474. Riksdagar
hafva här blifvit hållna 1435, 1440, 1471, 1529,
1561 samt 1597. Här hållas årliga marknader d.

7 Febr., d. 2 Juli, samt d. 5 Sept. — Ibland in-
rättningar förtjenar nämnas det s. k. Alöfska barn-
huset, der åtta barn underhållas, samt Vexelun-
dervisningsskolan, hvartill Konung Carl XIV Johan
år 1827 anslog grundfonden. Dessutom finnas här
en Stadsskola samt en Fattigskola. Äfven är här
ett Fattighus för åtta personer. Stadens folkmängd
är för närvarande omkring 1600 personer, hvilka
utgöra ett statsbidrag af 11,850 R:dr. Staden är
skyldig att hålla 16 båtsmän. Sedan, på sätt of-
van förmäldt är, handelsrörelsen så aftagit, att sta-
den icke äger mer än 12 fartyg, har Borgerska-
pet mer och mer begynt idka åkerbruk. Stadens
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jord utgör omkring 3653 tunnland. Dessutom åro

45 1 tunnland, nnder namn af Näfska testaments-

fonden, donerade till understöd for blesserade sol-

dater vid Westmanlands regemente. En annan do-
nation af 400 tunnland tillkommer äldre borgare
och deras eflerlemnade enkor. Stadens vapen är

en örn med utsträckta vingar. — Arboga Stads-

ock Landsförsamling med Satterbo annex, hör till

1 kl. reg,, består af 70 mtl och har 3389 inne-

vånare.

Atbofa, en socken, belägen i Arboga kontrakt

af Westerås stift och Åkerbo härad, 5£ mil S.V.

från Westerås och 50 fot öfver hafvet, samt hörer

till 1 kl. reg. Dess areal är 16,54? tunn]., hvar-

af 420 åro sjöar och kärr, och består af 4? mtl

med 1350 innevånare. Dess kyrka, St. Nikolai,

är belägen i rboga stad och har flera lemningar

från medeltiden, såsom en gammal altartafla, fo-

reställande Kristi nedtagande af korset och jord-

fastelse, samt de tolf Apostlame. Märkliga stäl-

len och lägenheter i denna socken beskrifvas på
sina ställen. Bland socknens minnesmärken i sta-

dens grannskap förtjenar nämnas: Halfvardsborg,

belägen vid den s. k. Halfvardssjön i en romantisk

skogstrakt, omkring { mil vesterut från staden. I

dess grannskap äro tid efter annan en mängd strids-

vapen funna. Borgen är ännu temligen väl bibe-

hållen. Allmogen i orten berättar, att den i for-

domtid innehafts af en Konung Halfvard. »lan tror

sig ännu nattetid se honom i de vidunderligaste

skepnader. — Vidare har intill senare ti^x, när-

mare staden, funnits en gammal offerlunayjäfven-

som i dess grannskap några ättehögar. — Pa det

söderut från staden belägna Brattberget, hvarifrån

man på en gång kan se både Hjelmaren och Mä-
laren, ses äfven några stenrör. Här har man ock

trott sig understundom varseblifva en s. k. vild-

trädgård. — Att uppräkna alla de begrafningsstal-

len, som i Arboga socken förekomma, anse vi öf-

verflödigt.

Arboga artiklar. Efter Konung Gustaf I:s död

tilltog osämjan än mera emellan Erik XIV och

hans bröder; Hertigarne klagade, att Erik tilleg-

nade sig hela arfvet i penningar, gods och lös-

ören efter deras fader. Erik fann deremot, att

konungamakten blifvit alltför inskränkt genom Her-

tigarne, och lät derföre vid mötet i Arboga, i

April 1561, framlägga till Ständernas pröfning de

s. k. Arboga artiklar. De innehöllo hufvudsakli-

gen, att Hertigarnes undersåter äfven skulle svärja

Konungen lydnad och gifva honom skatt, att de

förnämsta embetsmännen i hertigdömena, såsom

Lagmän och Biskopar, skulle tillsättas af Konun-

gen, att Hertigarne ej fingo upphöja i adligt stånd,

ej ingå förbund med utländska magtei, ej heller

sammankalla Riksdagar utan Konungens tillstånd,

och att det krigsfolk, de sände Konungen till hjelp,

skulle anföras af dennes egna fältherrar. Så oger-

na Hertigarna ville, måste de till slut underskrif-

ts dessa artiklar, ty Ständerna höllo med Ko-
nung Erik.

Arboga ffyrkt ett litet skiljemynt af koppar, sla-

get vid "kopparnammarn" i Arboga år 1627.

ArVojra ffraf, eller Hjelmare kanal och slussverk,
kv Ijjis den kanalanläggning, som förenar Mälaren
o*». Hjelmaren. Kanalen utfaller dock icke i sjelf-

va Mälaren utan i Arboga å, ungefar 1 mil från
dennas utlopp i Mälaren. Redan under Konung
Gustaf I:s tid blef den lilla bäck, som man ansett

hafva varit der kanalen till en början löpte, ut-
vidgad, så att båtfart kunde der ske. Carl IX
lät ytterligare utvidga kanalen, samt "vattufallen

med Boolverk befästa." Äfven under Gustaf Adolfs
tid blefvo åtskilliga förbättringar här vidtagne.

Under Drottning Christinas minderårighet blefvo

"Slutorne" ombyggda af huggen sten, hvartill 1635
26 skepp.d koppar myntades till arbetsfolkets af-

lönande. Slussarna förbättrades vidare under Carl

XI:s tid, särdeles år 1691, då de 12 slussarna

reducerades till 9. Jemväl hafva i senare tider

slussarna erhållit betydlig förbättring, äfvensom ka-
nalen till en del erhållit annan sträckning. Denna
kanalanläggning har varit en af orsakerna till rö-
relsens förfall i Arboga stad. Genom kanalens full-

komnande förlorade nemligen staden den förtjenst

den hade af en betydlig jerntransport på prå-

mar och båtar från Örebro, som nu mera har

egna fartyg. Se Hjelmare kanal.

Arboga herreoiöte. Det hölls i Januari 1435.

Engelbrekt blef der enhälligt utnämnd till Rikets

höfvidsman, men hvarvid särskilde höfdingar till-

sattes i landsorterna att vårda de allmänna ange-
lägenheterna.

Arboga klippta*;, ett mynt, som Konung Gu-
staf Adolf lät slå vid "Kopparhammaren i Arboga."

Som bekant är, var nämnde Konung den förste,

som genom Förordning af d. 9 Juli 1625 påbjöd,

att valören af ett kopparmynt skulle svara emot
myntets kopparvärde. Arboga klipping är af år

1626 och af ett öres valör, samt till formen fyr-

kantigt, af detta utseende Q. Myntet har sitt

namn klipping troligen derföre, att dess fyra räta

sidor klipptes.

Arboga-ölet * det kommer efter som, är ett gam-
malt ordspråk, som tros bärleda sig från Konung
Albrekts tid, då Magni och Håkans Norrske och

Danske soldater, i stället att följa deras här till

slaget vid Tillinge, stannade efter på ölhusen i

Westmanlands städer. Arboga lärer i synnerhet

då varit bekant för sitt goda öl, som icke genast

slagit i hufvudet, men efteråt befunnits rusgifvande.

Arbra 9 en socken, jemte Undersvik, belägen i Häl-

singlands östra kontrakt af Upsala stift och Gefle-

borgs län, 4 J mil N.V. fr. Söderhamn, 320 fot öfver

hafvet och hörande till 2 kl. konsist. Arbrå utgöras

af 62 mtl och har 2482 innev.; dess areal är 95,325
tunnland, af hvilka 8500 äro kärr och sjöar. Adr.

Bollnäs. — Den helige Stephanus, Helsinglands

apostel, och en bland de första Kristna lärare i

Sverige, hade för det mesta sitt hemvist i denna

by, då han, enligt folksägen, red omkring en gång

i veckan och förkunnade Herrans ord. I dessa för-

rättningar följde han solens lopp, så att han om
morgonen red från Norrala och hvilade öfver nat-

ten i Arbrå. Deraf har denna socken innu i dag

en häst i sitt sigill.

8
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Arty* en socken ned Hagby, belägen i Södra

Möre kontrakt och härad, 4:de fögderiet af Gal-

när län, 2 mil S.V. från Calmar, samt 60 fot öf-

ver hafvet, intill hviJket den gränsar. Arby soc-

ken tillhör 2 kl. konsist., har 45 J mtl och 2426

innevånare. Dess areal är 32,932 tunnland, af

hvilka 570 utgöras af sjöar och kärr. Adr. Calmar.

AwcheMhol* , Johan Wilhelm* von, Preus-

sisk Kapten och sedan han tagit afsked, utmärkt

som en flitig och talangfall historieskribent och

politisk författare, är i Sverige känd genom sin

på vårt språk öfversatta: Christinas Historia. Död

1812 i en ålder af 66 år.

ArcMeveeq«e, Pierre I*4 , en utmärkt Fran-

sysk bildhuggare, och en ibland dem, som för Stock-

holms slotts prydande inkallades till Sverige, der

han efterlemnat flera ovanskliga minnen i Gustaf I:s

och Gustaf Adolfs statyer , som af honom modelle-

rades, och i Sergel, hvars förste lärare och hand-

ledare han var.

ArehUmtaldue, lohtn Anfelvi, Påflig legat

och aflatskrämare, bekant i Sveriges historia bå-

de för den oförskämdhet, hvarmed denna handel

af honom bedrefs, och för den del han hade i ti-

dens politiska tilldragelser. Han anlände år 1518

till Norden, besökte först Danmark, der han af

Christiern II fick uppdrag att i Sverige verka för

dess sak, men hvilken afsigt tillintetgjordes af

Sten Sture, som förstod att draga legaten på sin

sida genom skänker och ynnestbevis, så att han

bekräftade domen öfver Erkebiskop Trolla. Han
utfärdade åtskilliga författningar till kyrkans för-

mån och återvände med sin rika skörd, som, tro-

ligen öfverdrifvet, uppgifves till den för det tide-

hvarfvet ofantliga summan af en million dukater,

men hvilken borttogs af Christiern. Denna för-

lust, tillika med Christierns vänners intriger, ver-

kade ofördelaktigt för honom, så att han föll i

Påfvens onåd. Hans aflatabref, ungefär lika an-

dra sådana, som de påflige krämarena försålde,

voro af följande innehåll: "Jag löser dig först

från all kyrkans näpst, som du kan harva förtjent,

sedan från alla synder och förseelser, som du hit-

tills kan hafva begått, ehuru stora de vara må,
och tillgifver dig allt det straff du förtjent att li-

da i skärselden för dina synder; jag gör dig åter

delaktig i kyrkans Sakramenter, sätter dig tillba-

ka i samma oskyldighetstillstånd, som du var straxt

efter dopet, så att helvetets portar skola för dig

vara tillslutna, om du dör, och paradisets dörr

stå dig öppen" m. m.

Arohiioloari, forntidskännedom, började redan un-

der första hälften af 17:de seklet i Sverige bear-

betas med ifver af Messenius, Bureus, Axebjelm,
Ascaneus m. fl., hvilkas fotspår sedan med fram-
gång beträddes af Stjernhjelm, Hadorpb, Rådbeck,
Verelius, Peringsköld, Björner, Brenner, Görans-

son, Hallenberg, Sjöborg, Liljegren, Nilsson, Hil-

debrand, m. fl.

A»ehJftolo«rlaka MUokapet. För utgifvandet af

2:dra delen af sina "Samlingar för Nordens fornäl-

skare" stiftade, omkring år 1820, Professoren N. H.

Sjöborg ett sällskap under detta namn. Sällska-

pets enda förbindelse bestod i att lemna penninge

bidrag till verkets utgifvande. Dess beskyddare

voro H. M. Drottningen och H. K. H. Kronprinsen.

Sällskapet har längesedan upphört.

Arclie»nltol* , Sekreterare i Kansli-Kollegium , in-

vecklades i den politiska förföljelse, som på 1738

års Riksdag träffade Horns parti och Mössorna

öfverhufvud. Han hade i sina enskilda memoirer,

dem han ej låtit trycka, men lånat en vän, Kansli-

rådet Estenberg, till genomläsning, yttrat sig för-

klenligt om Franske Premierministern, Kardinal Fleu-

ry, hvilken fick kunskap derom och yrkade upprät-

telse. Saken uppskjöts till Riksdagen och nu dömdes

han -af Sekreta-utskottet till förvisning från staden.

Ett hårdare öde väntade honom likväl, då ban be-

skylldes för att hafva biträdt Presidents-sekreteraren

Baron Gyllenstjerna med att kommunicera Ryske Mi-

nistern Bestuchef Svenske diplomaternes korrespon-

dens och att hafva författat ett pasqvill, kalladt:

Svenska Sqoaäran, hvari det rådande partiet för-

löjligades. Han nekade härtill, äfven under tor-

turen; men dömdes likväl till evigt fängelse på
Bohus fästning.

Areo-messlng kallas den råa messingen, sådan

den genom första smältningen erhålles, och an-

vändes dels till gjutgods, dels omsmältes med me-
ra koppar, för att förädlas till lattun och tråd-

band, se Messing.

Ard. Enligt Dalin det gamla Göthiska namnet på
året, härledt från aratio

,
plöjning.

AMlacker, jordmöss, (Lathyrus tuberosus). en

mångårig växt, vild i södra och medlersta Euro-
pa, men odlas hos oss i trädgårdar för sina ät-

bara rötter.

Ardre 9 annex till Östergarn, beläget i medelkon-
traktet af Wisby stift, 4 £ mil från Wisby. Area-
len är 9373 tunnland; det har 8$ mtl och nära

400 innevånare. Adr. Wisby.
Areal. Sveriges hela areal utgör 3868 qvadrat-

mil. Genom klimatet och jordmånens beskaffen-

het blifver denna stora vidd likväl mindre betyd-
lig, ty deraf utgöra Lappmarkerna nära en tredje-

del eller 1032 qvadratmil. Utom dessa utgöra de
sex norra länen ofvanför Dalelfven 1487 och de
öfriga aderton blott 1348 qvadratmil. Då dessa

äro de fruktbaraste och mest bebodda, så att t. ex.

Malmöhus län bar nära 6000 menniskor på qva-
dratmileo, hvaremot Piteå knappt har 70, så sy-
nes häraf, att det icke är efter arealen Sveriges

folkmängd och styrka får bedömmas.
Aredlus» Joham, en på sin tid namnkunnig pre-
dikant och Kyrkoherde på Kållandsö i Westergötil-

land, lät likväl aldrig trycka sina predikningar;

var född med blott en band, men nyttjade en
svart handske, på hvilken ban bar patenet vid
Nattvardens utdelning och då ban gick i sällskap.

Född 1640, död 1715.

Are Frode, en Isländsk prest, som skrifvit myc-
ket öfver Nordens historia, och hvars arbeten Stur-
lesson flitigt begagnat. Han lärer hafva dött år 1 1 48.
Arenlus, Olof, en skicklig målare, särdeles af
porträtter, både i miniatyr och olja. Han hade
studerat i Nederländerna. Död 1766.
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ArfUMbe«klM, Pto IMarik, en lärd pteui-

kant, bekant genom sin påbörjade bibelöversätt-

ning, meq nästan ånna mer och beklagligen rykt-

bar genom sitt oroliga, valdsamma sinne. Sålun-

da utnämnd till Kyrkoherde i Catharina forsamling

i Stockholm, fick han Huddinge och Brännkyrka
sig anvisade till prebende. Som denna församling

ännu hade en lefvande Kyrkoherde, försökte Arens-
beckius med våld sätta sig i besittning af pasto-

ratets inkomster, infann sig på stället med beväp-
nadt folk, bortförde det slagna höet och misshand-

lade Kyrkoherden med dess drängar. Saken bila-

des likväl, sedan Konsistorium hänvist den till

verldslig domare, och A. afsade sig Brännkyrka

för både sig och sine efterträdare. Catharina för-

samling anförde nu besvär emot honom, klagande

öfver, att han egenmägtigt uteslutit flera personer

från Nattvarden, underlåtit begrafva lik, från pre-

dikstolen hårdt tilltalat åhörare, med orden: "Du
förbannade prestehatare , se upp och inte ner; lägg

bort den gamla surdegen, eller börer du djefvnlen

till, du förbannade menniska" o. s. v. Han ställ-

des till rätta härföre, men fick behålla embetet.

Död 1673 i en ålder af 53 år.

Areoaneter» sankvåg, ett fysiskt instrument, som
begagnas till bestämmande af vätskors egentliga

vigt, grundande sig derpå, att en fast kropp af

behörig form sjunker allt djupare uti en vätska
,
ju

ringare dennas egentliga vigt är. Areometern be-

står sålunda af ett långt, fint rör, som i ena än-

dan är utblåst till en kola eller cylinder, eller

vanligen tvenne, samt lastadt med fina blyhagel

eller qvicksilfver, som inlägges i den nedersta min-

dre utvidgningen, så att instrumentet i en viss vätska,

i. ex. vatten, sjunker till en visst djup, som ut-

märkes på röret, hvarefter det bringas i en salt-

lösning, vanligen af 10 procent koksalt i vatten,

och stället der det då sjunker utmärkes äfven,

h\arefter afståndet emellan dessa båda pnnkter in-

delas i vanligen 10 lika stora delar eller grader;

derefter indelas hela rörets längd uti lika stora

grader, som utmärkas på en pappersremsa, hvU-

ken insattes i röret och bildar den s. k. skalaa,

hvarefter rörets öfversta ända tillblåses. Då in-

strumentet sedan aedsänkes etfi en vätska kan man
på skalan observera huru många grader det sjun-

kit, och derefter bestämma vätskans egentliga vigt,

for hvilket ändamål denne på de fullkomligaste areo-

aseterskalorna är utsatt jemte den i stället för gra-

dera*. Den vanliga brännvinsprofvåren är en areo-

sneter, men hvars skala är graderad genom instru-

mentets nedsänkning i blandningar af alkohol med
olika qvantiteter vatten, och på hvilken graderna

således utmärka den mängd alkohol, som finnes

sti en spritblandning, hvaruti profvarn sjunker till

ea viss grad.

Art kallas den egendom, vare sig lös eller fast,

som man bekommer efter slägtingar i upp- el-

ler nedstigande led. Enligt Svensk lag är det

otäHåtligt, att igenom testamente bortgifva arfve-

j~4.
arfltrtn; var bos våra fader den skyldighet barn

ock ättlingar hade, att hämnas faders och förfä-

ders lidna »förrätter och fullfölja deras enskfldta
tvister eller allmänna krig.

ArfWke, Egentligen har Sverige, liksom de fle-

sta andra länder, alltid i sjetfva verket varit ett

arfrike, emedan regerande Konungens äldste son
ansetts sjetfskrifven till tronen, der icke några
särdeles omständigheter vållat någon förändring
till förmån för en yngre broder, och hvartill or-
saken nästan alltid var yttre våld. Men först på
Herredagen i Örebro d. 4 Jan. 1540 Wef denna
plägsed förvandlad till lag, såsom ett uttryck af
folkets erkänsla. Det var dock endast en tillför-

säkran om arfsrätten tfll kronan inom Konungens ätt;

men i Westerås, på den Riksdag som der hölls,

blef d. 9 Jan. 1544 beslutndt, att kronan skulle gå
i arf täl äldste sonen och dess efterkommande,
derefter till den andre och hans barn o. s. v.

Denna bekräftelse befanns nödvändig, emedan fol-

ket, under Dackefejden, yttrat förtrytelse öfver

att endast de förnämste bland adeln och presterne

blif\it rådfrågade öfver ett så vigtigt ärende och
hotat, att aldrig dertill ge sitt samtycke.

Arfsklfte kallas den fördelning af qvarlåtenskap

,

som äger rum emellan arfvingame efter död per-

son. Vår Lag föreskrifver dervid i korthet föl-

jande: Arfvingarna skola öfverenskomma om viss

dag och ställe för skiftet; arfskiftet förrättas i

redliga och trovärdiga mäns närvaro , samt under-

skrifvas så väl af arfvingarne, som af skiftesmän-

nen. Om grunderna för fördelningen, se i öfrigt

Ärfda-Balken.

ArfferMtten, dem lllta* antogs som Lag genom
Konungens sanktion å Rikets Ständers beslut d. 1

9

Maj 1845. Birger Jarl var den, som först med-
gaf dotter någon arfsrätt, hvilken bestämdes till

hälften mot sonen. Från och med ofvannämnda

dag ärfva alla barn lika inom alla stånd och hu

—

strån lika med mannen.

Arfvedson, Carl Mrfntoffer, Chef för ett gan-

ska ansedt handelshus i Stockholm, under firma

Tottie et Arfvedson, aktad medborgare, hedrad

med utmärkt förtroende både af sine landsmän,

som valde honom till ledamot eller ordförande i

många municipam befattningar, af Vetenskaps

-

Akademien, som kallade honom till sin ledamot

och af Regeringen, som utnämnde honom till Kom-
merseråd och Kom. med Stora Korset af W. O.

Han afled d. 20 Juni 1826 i den höga åldern af

91 år. — Hans son, Direktören Carl jaaraaana,

Kom. afW. O., R. N. O., född d. 24 Jan. 1774, fort-

sätter med lika anseende husets firma.— Dennes son

,

Carl Havld, har gjort sig känd som litteratör

genom följande skrifter: Femton månader af en ung

Schweilz&res lefnad, en beskrifning öfver hans Resa

i Norra Amerika, öfversätrning af Irländska folk-

sagor m. m. Född d. 25 Nov. 1806, har egnat sig

åt handeln och är sin faders kompanjon, samt Ame-
rikansk Konsul.

Arfritten, Mamsell, en på sin tid ryktbar per-

son, isynnerhet den förnäma verldens orakel,

genom sina spådomar i kaffe, hvOka, af en be-

svnnerlig tillfällighet,, måagen gång slogo in,

och genom den noga bekantskap om besökande
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personers enskildta förhållanden, hvilka de stundom

sökte fördölja, men hvarom hon, troligen genom

hemliga relationer, visade sig väl underrättad.

Det säges, att Gustaf III, lockad af de mänga hi-

storierna om hennes spådomskonst, jemväl skall

hafva besökt henne, det förstås inkognito, och af

henne blifvit varnad for Mars månad och en per-

son med röd väst. Den snillrike Carl August

Ehrensyärd gick också en dag till henne jemte sin

vän, General-Amiralen Trolle. Sedan hon en stund

under djupt begrundande skådat i kaffekoppen, sa-

de hon båda hvilka de voro, och förespådde Rhren-

svärd, att han skulle blifva Trolles efterträdare,

något som ej syntes troligt, emedan Trolle var

vid fullkomligt god helsa och Ehrensvärd icke stod

honom närmast i tur. Det slog likväl in. Trolle

dog efter ett års förlopp och ett konvolut, som
Gustaf DI, före sin afresa till Italien, efterlemnat

med påskrift, att det skulle brytas i händelse af

Trolles död, befanns innehålla Ehrensvärds utnäm-

ning till General-Amirals-embetet.

ArfvldHon» HMs, Protokolls-sekreterare, Ama-
nuens i Riksarkivet, född år 1802; år 1844 t. f.

Scenisk Intendent vid Kongl. Teatern, men hvilken

befattning han lemnade om våren år 1845, var

medarbetare först i Aftonbladet och sedermera i

Dagligt Allehanda, har utgifvit åtskilliga arbeten,

såsom : Hesa på Kontinenten , Nord och Söder, en öf-

versättning af Oisians Sånger, dramen Griselda , m. m.

Arföl 9 ett gammalt fornnordiskt ord, som beteck-

nade graföl. Egentligen betyder det en samman-
komst efter den aflidne, hvarvid offret efter den-

ne delades (öl betyder här egentligen en dryckes-

sammankomst; ordet arf äger ännu samma bety-

delse som förr).

Artro , den Svenska. Åren 1733 och 1734 ut-

kom i Stockholm en tidning med detta namn , hvil-

ken, för den qvickhet och snille, hvarmed den

framställde sina ämnen, som förnämligast voro po-
litiska — merendels klädda i fabelns drag t, väck-
te största uppmärksamhet. Länge sökte man med
spänd nyfikenhet förgäfves spana den okände för-

fattaren, men omsider blef bekant att denne var

ingen annan än Dalin, som dermed började sin

utmärkta bana. Dalin kan sägas vara Svenska
tidningsväsendets fader. Man måste erkänna ,att

det lekande, ofta hvassa, framställningssättet i

nämnde tidning för sin tid var nytt och icke utan

förtjenst. År 1820 började Magister Johansson
utgifva en tidning med samma namn, hvilken kan
sägas hafva gjort epok i den nyare Svenska pu-
blicitetens historia, såsom oppositionspressens för-

sta egentliga representant. Tidningen undergick
flera indragningar, men utkom alltid snart åter

med bibehållande af namnet Argus, blott med tillägg

af den andra, den tredje o. s. v. Den upphörde
år 1838. Ett annat blad, under namn af Argvs
den fferde, utgafs af Regnér, men hade för öfrigt

ingenting gemensamt med den verklige Argus.
Arholma, en liten ö uti skärgarden i Wätö soc-
ken af Upland. På densamma är uppbyggd en an-
senlig Kännings-båk af sten. Norr ifrån densamma
äro tvenne höga kasar, och vid östra sidan af Ar-

holma är ett sjömärke, som hör under norra lots-

distriktet och Stockholms fördelning.

Arlldsleje, ett fiskläge vid Skånes .vestra kust.

Här fingas den mycket omtyckta Kulla-sillen. Den-
na sill plägar komma mot slutet af Juli månad,
och qvarstannar till Michaeli-tiden. Sillfångsten

har här varit mycket omvexlande. Fiskläget be-

bos af omkring 50 hushåll och styres af en by-
fogde. ArHdsleje har ett eget kapell, om hvars

ursprung ibland menige man går en underbar och

sorglig sägen. I byn Stukberup bodde en qvinna

vid namn Helena, moder till den helige Arvid, åt

hvilken man invigde kapellet. Denna dam hade

gift sig andra gången med en man, som hette

David. Stjuffadern lade forsat för sina rika stjuf-

söner, förhyrde ett skepp, på hvilket de skulle

resa för att bese främmande länder och förvärfva

namnkunnighet, men stämplade med skepparen i

hemlighet, så att denne tände eld i det med sten-

kol lastade skeppet, och öfverlemnade Arvid, som
var drucken, samt de öfriga, åt lågorna. En stor

flytande sten emottog Arvids döda lekamen, förde

den till stranden helt nära dit, der den aflidne

s

moder bodde, som då lät begrafva sin son, och

till hans åminnelse bygga nyssnämnde kapell. Ste-

nen beskådas ännu med förundran af alla komman-
de, emedan man på densamma ser aftryck af en

menniskokropp. — Enligt en annan sägen, kastade

sig begge bröderne ifrån det brinnande skeppet i

hafsvågorna, och flöto i land. Man har ännu en

gammal visa härom, som sjunges af fiskare och

bönder på orten, och hvilken börjas sålunda:

Stolt Inger lill var ett rosenblad,

De herrar ligga inför Brunby,

Herr David han om henne bad,

Så ynkelig gråter stolt Inger m. m.

ArfiiffffÄ«, annexförsamling till Lekand, belägen

i Albo kontrakt af Wexiö stift, 1 ? mil V.N.V.

från Wexiö. Den innefattar 27 J mtl och bar 750
innevånare. Arealn utgör 13,330 tonni., af hvil-

ka 1990 äro sjöar och kärr; medelhöjden öfver

hafvet är 450 fot. Adr. Wexiö.
Arlns horn, lärer på den gamla Göthiskan haf-

va betydt detsamma som dryckeskan!, begagnadt

inomhus, emedan dfet hörde till en äkta vikings

berömmelse, att aldrig sofva under sotad ås eller

dricka ur Arins horn.

Aristokrati betyder egentligen de ypperstes, de

bästes välde, af Grekiska ordet aristos, den bäste

och kratein , herrska , men har i senare tider blif-

vit liktydigt med adelns öfvermagt, anspråk och
prerogativer, hvarföre man med aristokrat menar
en inbilsk och anspråksfull adelsman, uppblåst öf-

ver adelns företräden och strängt yrkande på de-
ras belgd. Se Adel.

Arjeplouaj, Lappmarks pastorat, beläget i We-
sterbottens andra kontrakt af Hernösands stift,

Westerbottens län och Lappmarkens fögderi, 1250
fot öfver hafvet och 21 mil N.V. från Piteå, samt
består af 3 J mtl med 954 innevånare. Arjeplougs
areal innehåller, jemte Arvidsjaur, 4,903,023 tunn-
land, hvaraf 440,000 äro sjöar och kärr. Adr.
Piteå.
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.trfc kallas i vissa orter en på himmelen sommar-
tiden synbar ljusning, liknande en mot båda än-

dar spetsig båt. Af denna ljusnings läge spår

allmogen till den påföljande dagens väderlek. Den
kallas i vissa orter Noncfis ark, i andra åter Qen*

nrk (måhända Odens ark).

Arltlls 4Intjatad , en märklig fornlemning, belä-

gen i Walleutuna socken o(h bärad af Upland.

Minnesmärket består af en fyrsidig stensättning

med midt&ten, utmärkande en forntida tingplats.

I närheten äro tvenne märkliga runstenar, förena-

de medelst en kedja af klumpstenar. Monumentet
finnes aftaget i Göransons Bautil.

Arkitektur* Sverige kan icke sägas rikt hvar-

ken på minnesmärken af denna konst eller på dess

idkare. Likväl saknar det icke någondera delen.

De förnämste af det förra slaget äro Upsala, Lin-

köpings och Lunds Domkyrkor, Calmar och Wad-
stena slott och några byggnader, hvilka i sina rui-

ner vittna om en förgången storhet och konst,

såsom Alvastra, Warnhem och ett par kyrkor i

Wisby. Af moderna byggnader intager Stockholms

slott det första rummet och kan så till stil som
storlek och ett särdeles lyckligt läge, med skäl

anses som ett bland de skönaste i Europa. Nya
bron i Stockholm, Drottningholms slott, Riddar-

hoset, Catharina kyrka, Stora Teatern med det

motsvarande Prins Gustafs palats, Skokloster, Bi-

bliothekshuset i Upsala äro näst derefter de utmärk-

taste. Främst bland alla Svenska rrkitekter står

Nikodemus Tessin d. v., och sedan Adelcrantz,

Ilårleman, Palmstedt, Gjörwell, Blom, Lidströmer,

Brunius, m. fl.

Arkll, artilleriförråd, äfven rustkammare eller för-

varingsrum för blanka vapen m. m. på ett örlogs-

fartyg; utgöres på linieskepp vanligtvis af akter-

delen af understa batteriet.

Arkösiind« »kam , belägen i ÖstergöthTand , nä-

ra Bråviken, på en holme, kallad Arkö. Man tror

att Konung Erik XIV anlagt detta fäste. Andra
mena att Konung Gustaf Adolf låtit detsamma upp-

föra. Intet kan med säkerhet sägas. Det vissa

är att fastets anläggning skett i ändamål att hin-

dra fiendUiga flottor från inlopp i Bråviken. Med
visshet känner man, att under Danska kriget i

Konung Carl XI:s tid, denna skans blef i största

hast iståndsatt år 16 77, och besatt med 100 mans
besättning, under befäl af en vid namn Utter. Ef-

ter slutad fred lemnades skansen öde, och bar se-

dermera icke varit begagnad. Man har velat på-
stå, och det med skäl, att om denna skans varit

i behörigt skick, då Ryssarne år 1719 i Juli må-
nad hemsökte Norrköping, samt röfvade och brän-

de på alla orter kring Bråviken, de icke skulle

vågat sig dit in. Skansens belägenhet är sådan,

att farvattnet i grannskapet kan från densamma
lätteligen beskjutas, samt en fiende åtminstone icke

utan största svårighet framkomma.

Arla* ett gammalt Svenskt ord, som betecknar ti-

digt. Deraf Ariaregn
,
morgonregn, ett ord som

icke sällan förekommer i både äldre och nyare

Bfttlöfversåttfiingar.

Arla ajröcla Hr nerla föda, ett urgammalt
Svenskt allmoge-ordspråk af stor sinnrikhet. Dess
egentliga mening är svår att i ord uttrycka. I

allmänhet säges det om ungdom, och bemärker,
att då denna visar sig förhoppningsfull, skall den
en gång, om ock sent, uppfylla förhoppningarna.

Arla kalla» belägen i Odensvi socken, Åkerbo
härad af Westmanland. Är för de vid henne fa-

stade sägner, samt minnesmärken, som finnas i när-
heten, en af de märkligare i vårt land. Vattnet

innehåller mineral. Intill senare tider har allmo-

gen, särdeles 11. Trefaldighetsaftonen , samlats vid

källan, derstädes druckit och tvagit sig, samt se-

nare på aftonen anställt lustbarheten En stor al

,

som skjutit upp vid källbrädden och med sina lum-
miga grenar hvälfver sig öfver det friska , i stän-

dig rörelse varande, vattnet, var då alltid prydd
med kransar, kronor och qvastar, allt af ortens

blomster. — Ordet arla är urgammalt. Det är

sammandraget af Arilhätla, ett Isländskt ord, som
betyder eldstad. Deraf vårt nu brukliga Ar it eller

Åril. — I källans grannskap finnes ett minnesmär-
ke, hvarpå detta namn torde hafva afseende, och
hvars utseende utvisar ett gammalt offerställe. Det
kallas numera El/qvarnen, och består af en stor

altarhäll med åtskilliga runda . fördjupningar ; ända
intill senare tider har här bedrifvits åtskillig vid-

skepelse, som tyckes vitsorda hvad härom' blifvit

sagdt. Likaledes synes detta vinna styrka af föl-

jande sägen, som ännu är allmän i orten: "Två
gamla hjon — en gubbe och en gumma — gingo
en afton hit att söka gods. Ankomne i närheten

af källan, begynner gubben att gräfva och finner

snart en kittel af guld, försedd med två öron el-

ler handtag, och dertill fylld med guldmynt. Re-
dan äro de i begrepp att uppdraga det kostbara

fyndet, då, i samma handvändning, en pyssling,

(andra säga en höna), med en balmkärfve, låter

se sig. Gumman, som aldrig kunde tiga, tillspör-

jer pysslingen, sägande: "hvart drar du?" Pysslin-

gen: "bort." Gumman: "det kan du icke, lilla!"

Men detta begabberi hade den påföljd, att både

pyssling, kittel och balmkärfve försvann, och äf-

ven gumman fann i häpenheten rådl igast att taga

till fötters. Gubben deremot, som qvarstannat,

begynner ånyo att gräfva, och vid det han för

andra gången upptäcker kitteln, visar sig en half-

flådd tjur. Snart äro djurets begge horn af den

armstarke mannen omfattade; nattens stunder för-

gå, och vid morgonens första ljusning öfver sko-

gen, är tjuren försvunnen, och det gyllene kärlet

ligger i den gamles händer."

ArlOsa offeraltare» beläget i Enslöfs socken och
Tönnersjö härad af Halland. Fornlemningen be-
står af en 11 alnar läng och 3 alnar bred altar-

sten, hvilande på en grafhäll. Utomkring monu-
mentet äro flera resta hällar. Fornlemningen bar

i senare tider mycket skadats.

Armatur. Med armatur menas ett örlogsfartygs

kanoner, haubitser, gevär, pistoler och andra vapen.

Arinaomt, båge att skjuta med pil. Konung Erik

Xm af Pommern förbjöd år 1715 allmogen att

bära armborst utom gården, och att dermed visa
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Arwiéeta.

sig i stad, kyrka eller Tid bröllop. Adela och

dess tjenare voro dock undantagne från detta för-

bod, som var en utvidgning af det redan länge

följda systemet att afväpna folket.

Armécn. Sveriges väpnade styrka bestod for-

^dom, liksom de flesta andra länders, i utskrifnin-

gar, då, vid infallande krig, hvarje provins åla-

des uppsätta ett' visst antal soldater, och vasal-

lerne, i Sverige det Adliga Frälset, voro skyldige

att tjena till häst. Efter krigets slut återgingo

desse till sin jord ' och sina yrken. Då i senare

tider krigen blefvo tätare och långvarigare, bilda-

de sig regementer, hvaraf åtskilliga blefvo ståen-

de äfven under fredstid, till garnison i' fästnin-

garna och såsom en tillgång för det snart åter

förefallande behofvet. Alla dessa voro värfvade.

Sedan Carl XI organiserat försvarsstyrkan efter ett

för Sverige alldeles eget system, (se Indelnings-

verket), blef arméen bestående af tvenne väsendt-

Hgt olika delar: den indelta och den värfvade.

Den förstnämnda utgöres nu af 29 rege enter och

korpser, tillsammans 26,914 man, den senare af

8 regementer med 5900, så att hela den stående

arméen utgör 32,814 man. Härtill kommer likväl

en i senare åren organiserad väpnad styrka: Bevå-

ringen, (se detta ord), som utgör nära 100,000

man, hvilken är fördelad i fem klasser efter ål-

dern, och hvaraf en klass hvarje år exerceras.

Kostnaden för arméens underhåll kan, när man här-

till räknar rustnings- och roterings-skyldighet på
landet samt boställenas afkastaing, beräknas till

7,205,740 R:dr, (enligt 1841 års Rikshufvudbok),

häri icke inberäknade extra-ordinarie anslag för

materiellen och andra behof. I anseende till de

särskildta vapnen, består arméen af 4705 man ka-

valleri, 25,409 infanteri och 2700 man artilleri.

Arméent Ackorda-ariiiorterfngs-fontl. Vid

arméen hade i ännu högre grad, än inom de civila

embetsverken , det missbruk inrotat sig, att hvarje

innehafvare af en plats ansåg sig som ägare der-

af, och ej skyldig att frångå densamma, utan en

ersättning af efterträdaren, likasom vid annan egen-

doms öfvergång ur en hand i en annan. Man tog

ej afsked, förr än man erhöll ackord, och detta

blef högre, ja tidigare afskedet togs, hvilket då

nästan alltid skedde med vilkor, att den eller den

personen, som förbundit sig till ackordets eriäg-

gande, skulle utnämnas till den lediga tjensten.

Tid efter annan gjordes af Regering och Ständer

åtskilliga försök till ackordens afskaffande, dels

genom förbud, dels genom penninge-ersättningar.

Ändtligen vidtogs vid 1834 års Riksdag ett radi-

kalmedel häremot, då en amorteringsfond bildades,

upptagande samtlige befälets utgifna ackorder, för

hvilka de erhöllo obligationer, som med ett visst

afdrag af lönerna skulle minskas med 25 å 30,000
R:dr årligen, och således med tiden alldeles för-

svinna. År 1843 hade fondens skuld nedgått till

2,647,607 R:dr.

Arméen9 Penslomkaesat bildad dels genom
årliga bidrag af deltagarena, dels genom vakans-

och begrafningshjelps-afgifter , dels genom statsbi-

drag, har en fond af 2,300,000 R:dr, hvilken år-

ligen förökas. Den upptager 778 pensionsrum

,

hvilkas sammanlagda belopp stiger till 209,418
R:dr. Dess Enke- ock Pvpiäkassa har en fond af
ungefär 350,000 R.dr och utbetalte år 1843 till

243 pensionärer tillsammans 21,990 R:dr. Dessa

båda kassor hafva ett eget hus
,
beläget vid Munk-

bron i Stockholm, och förvaltas af en Direktion,

som delägarna sjelfve utse.

Armfelt. Af denna slägt äro isynnerhet tvenne

män utmärkte i Svenska historien:

Armfelt, Carl Cruataf, född i Ingermanland

,

som då tillhörde Sverige, gick 1685 i Fransysk

tjenst som soldat och uppehöll sig der i 12 år,

hvarunder han bevistade många fälttåg och efter

hand befordrades till Kapten; återkom till fäder-

neslandet 1700 och anställdes såsom Generaladju-

tant vid Finska arméen, vid hvilken ban qvarstan-

nade under nästan hela Carl Xll:s krig, utmärkte

sig derunder vid många tillfällen, särdeles år 1713
vid Helsingfors

1

försvar och, sedan han efter Ge-
neral Lybeckers hemkallande erhållit högsta befä-

let öfver arméen, i slaget vid Storkyro d. 1 8 Febr.

1714, hvarest han med en styrka af icke fullt

6000 man, skulle hafva slagit den 18,000 man
starka fienden, om infanteriet, hvilket gjort under

af tapperhet, blifvit behörigen understödt af kaval-

leriet. Men då detta ej gjorde sin skyldighet,

måste Armfelt lemna platsen, på hvilken han var

en bland de siste och, efter förlust af halfva sin

korps, draga sig upp åt Österbotten. Knappt 10
Officerare återstodo tjenstbare, så att befälet ej

kan beskyllas att hafva sparat sig. Lyckan var

ej trogen Armfelt. Befålhafvare för högra flygeln

af den armé, som år 1718 inbröt i Norrige, skul-

le han intaga Trondhiem, men hvilket han ej för-

mådde göra för landtfolkets motstånd, och då han
efter Carl XIl:s död skulle återtåga hem öfver

fjällen, öfverfölls han der af en svår köld och
snöyra, hvarvid en stor del af trupperna omkom.
Efter freden utnämndes ban till Landshöfding i

Wiborgs län, men hvilket embete han aldrig till-

trädde, upphöjdes till Friherre, General och öf-
verbefalhafvare för Finska arméen. FödcJ 1666,
död 1736.

Arinfelt, ftaataf Maurits» den förres sonson,

lärer hafva varit döpt till Gustaf Magnus , men för-

ändrade detta senare namn till Mauritz, efter sin

favorithjelte , Grefven afSachsen, med hvilken ban
hade mycken själslikhet. Ännu mera hade han det

med den Grekiske Alcibiades, med hvilken man
icke utan skäl jemfört honom. Såsom denne be-
gåfvad med alla naturens och lyckans fördelar, ett

angenämt yttre, behagliga umgängesgåfvor , liflig-

het, qvickhet, personlig tapperhet, skulle han kun-
nat gagna och hedra sitt land och göra sitt namn
ärofullt kändt af samtid och efterverld, om ej yt-
lighet, lättsinnighet, öfverdrifvet njutningsbegär, ett

oroligt lynne och böjelse för intriger fördunklat hans
lysande egenskaper och förlamat hans själskrafters

verksamhet. Redan som Fänrik vid Gardet ådrog
han sig Konungens missnöje, hvarföre han tog af-

sked och reste utomlands , särdeles till Paris. Här
utbildade han sina sällskapstalanger, uppvaktade Gu-
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staf III vader hans vistand* i Spaa och vana der sa obenägen derföre, men tog ingen del i verkstäl-
tens bevågenhet, att den fordan »nåden förbyttes i ligfaeten, hvartill en stjelpning med slädan, då han
den afgjardaste nåd. Han anställdes vid hans hof , i Friherre Aaekarsvärds sällskap skuHe resa in till

Hef Kavaljer hos Kronprinsen, snart Öfverstekam- Stockholm, uppgafs som skäl. Han blef likväl del-

arjaakare, Generaladjutant och öfverste för Ny- aktig af revolutionens frukter för hufvadmännen,
lands infanteri. Använd i politiska värf, var han utnämndes till Excellens och President i Krigskol-

på en gäng Konungens Minister och deltagaren i leghim af samme Carl XIH, som låtit dömma bo-
kans nöjen och förtroliga sällskapskretsar, följde nom som förrädare och uppspika hans namn på
beaoai till Italfen — der han bland annat skall haf- skampålen. Det mindre vänskapliga förhållande,

Ta vunnit Konung Ferdinands utmärkta nåd och be- hvari han ställt sig till det nu rådande partiet

,

ådran, emedan han vid en brottning förmådde slå hans illa dolda förtrytelse mot dess hufvudmän och
Monarken i golfvet, *n i Konungens tycke högt gäl- en skrift emot dem, för hvars författare han an-
lände förtjenst — och till Finland, sändes till Da- sågs, gjorde likväl, att han redan om hösten år
lama att öfvertala allmogen att bilda frikorpser, 1810 måste taga afsked från sina embeten. Illa

och UD Werälä att underhandla om freden. Under anskrifven hos styrelsen och den nye tronföljaren,

Finska kriget ådagalade han mycken mandom vid sökte han ett räddningsmedel mot den fara, hvar-
hatteriernas på Elgsön stormning och det starka af han trodde sig hotad, derigenom, att han svor

Karnäkoski-passets eröfring, men var ej lika lyck- Ryske Kejsaren trohetsed, men affördes redan föl-

lig i anfallet på Savitaipale, der trupperna måste jande dagen d. 1 April 1811 öfver gränsen. I

draga sig tillbaka och han sjelf blef illa sårad. Un- Ryssland emottogs han med mycken nåd, blef Finsk

der Konungens resa till Aachen år 1791 var han Grefve och Ordförande i Kommittéen för Finska

ledamot i den tillförordnade styrelsen, en ära, som ärenderna, samt förestod någon tid General-Guver-

ea gåag förut händt honom, och som skulle veder- nörs-embetet i Finland. Hedrad med Kejsar Alexan-

farits honom tredje gången efter Gustafs död, om ders förtroende, säges han hafva kännt dess tän-

deanes sista vilja respekterats. Han hade emellei- kesätt, i afseende på Kronprinsen af Sverige, och
tid af sin kunglige -välgörare blifvit prydd med haft för afsigt att derom underrätta denne vid

Serafimer-orden , utnämnd till Generalmajor, Chef mötet i Åbo år 1812. Han kom likväl försent;

for Nerikes och Wermlands regementen samt, på de båda höga personerna -hade redan träffats och

dess sotsäng, till Öfverståthållare i Stockholm. Ef- varningen, att ej göra onödiga uppoffringar, kan-

ter Gustafs död förändrades allt detta. Han var ej de ej gifvas. Äfven i detta fall liknade han Al-

ilskad af Rageaten och hatad af dess gunstling, cibiades, att han varmt älskade sitt fädernesland,

hvarföre man aflägsnade honom och han skickades men af sällsamma skickelser tvangs att öfvergifva

i en slags förvisning som Minister till Neapel. Här det och träda i dess fienders tjenst. Under Gustaf

talat han sig i planer att öfverändakasta den be- IH:s tid var, åtminstone en dilletantism, i vitter-

stående regeringen i Sverige, mot hvilken han hy- heten ett nödvändigt vilkor för att omhägnas med
ste personlig motvilja och som han trodde umgås hans nåd, och Armfelt ville derföre äfven figure

ssed fieadtliga afsigter mot den unge Konungen. ra som författare. Den lilla artiga vaudevillea

Planen upptäcktes genom uppsnappade bref och ge- Tillfället gör tjufven uppgafs vara af honom , men
nom någon betjeots förräderi, och en Svensk eska- lärer tillhöra Hallman. Den förskaffade*emedlertid

der skickades ut att gripa honom. Drottningen af A. en stol i Svenska Akademien, som han väl in~

Neapel, hos hvilken han stod i utmärkt ynnest — tog, men utan att fullgöra det dervid förknippade

ty han visste förtjusa qvinnor lika mycket som män vilkoret, att hålla ett åminnelsetal öfver sin före-

— varnade honom likväl och han lyckades undkom- trädare. Armfelt afled på Tsarskoe-Selo d. 19

nva, men dömdes in contumaciam från lif, ära och Aug. 1814, endast 57 år gammal,

gods och hans namn uppspikades på skampålen. Armring. En bekant fruntimmersprydnad, hvars

Detta skedde år 1794. (Se vidare Rudenskjöld, Frö- bruk är urgammalt. Den enkla forntiden synes

kea.) Efter att någon tid hafva uppehållit sig i hafva lagt en icke ringa vigt på denna prydnad,

Kalaga i Ryssland, och sedermera i Tyskland, upp- som då nyttjades af både män och qvinnor. Arm-
aafde* domen öfver honom år 1800; han återkom ringarna voro än af guld, än åter af silfver eller

tiö Sverige, skickades som Minister till Wien och brons, och försedda med mångfaldiga inristade

hemkallades år 1804, att öfvertaga befälet öfver prydnader. (Se Björners hjelteprydnad ,
pag. 59.)

trupperna i Pommern. År 1807 utförde han en lyck- Nästan alla fornnordiska sagor omtala armringarna

Kg expedition emot de aftågande Fransmännen, men såsom Drottningars, Prinsessors och andra förnäma

blef vid deras åter framryckande tillbakadrifven personers smycken. I Svenska grafhögar från äldre

och sårad, hvarefter han nedlade befälet. Följande tider hafva de ofta anträffats, och i våra antiqvari-

året anställd såsom Chef vid arméen mot Norrige, ska samlingar förvaras ett icke ringa antal sådana,

kände, och kanske ville han ingenting uträtta, Arndt, Krnat Morits, född i Pommern 1769,

med uadantag af ett par obetydliga affärer inom och i Sverige bekant genom sin beskrifning öfver

Narrska gräasen, hvarigenom han åter ådrog sig den resa, han år 1804 företog genom vårt land.

Konungens onåd, och hemkallades med befallning, Han anställdes år 1848 som Hist. Professor i Bonn.

att vistas på sin egendom några mil från Stock- Arndt* gavnma Hjrletendoui och Paradlf-

hafem. Anstittarena af 1809 års revolution sökte laurtajåW*, tvenne i Sverige mycket lästa böcker,

draga honom in i planen och han yttrade sig ej öfversatta från Johan Arndts arbete. Denne ut-
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märkte theolog dog som Superintendent i Celle

1621. Som ett bevis på det anseende, hvari hans

böcker stodo i Sverige, må nämnas, att i Maria

fattigbas i Stockholm finnes en donation af år

1776, hvaraf räntan endast far användas till in-

köp af hans Paradis-lustgård for de fattiga.

Arnell, liars» son af Majoren vid Artilleriet Ar-

nell, ingick vid 13 års ålder som Sergeant vid

Artilleriet och avancerade gradvis till andre Major

vid Calmar regemente, tog afsked för att beträda

den civila embetsmannabanan , blef 1817 vice Lands-

höfding i Jemtland, och förflyttades följande året

till Landshöfdinge-embetet i Halland; år 1&23 för-

troddes honom Krigsärendernas portfölj, och han

röjde i detta embete samma talang och skicklig-

het, som han förut ådagalagt, men kunde ej be-

hålla det i fullt tvenne år, emedan hans förstör-

da affärer, en följd af hans olyckliga spellystnad,

tvungo honom att taga afsked och lemna fädernes-

landet. Dömd af Svea Hofrätt att som bedräglig

gäldenär straffas med 2 års fästning, räddade han

sig undan detta öde genom en frivillig landsflykt.

Han reste till Finland, blef der Rysk undersåte,

Bokhandlare i Åbo och Sekreterare i Finska Hus-

hållnings-sällskapet. Redan i Sverige hade han

gjort sig känd för litterära anlag och utgifvit en

skrift, kallad: Huru skola bankerutter förekomma*

,

vinyleriet och ockret utrotas? hvilken, sällsamt nog,

utkom samma år som hans eget obestånd yppades.

I Finland har han sysselsatt sig med öfversättnin-

gar, särdeles från Walter Scott, Washington Ir-

wing, Thomas Moore m. fl., som vittna om ta-

lang. Han hade under sin tjenstemanoabana upp-
höjts till Kom. af N. O., men hvilken prydnad

fråntogs honom 1825. Född d. 13 Jan. 1781.

Han lärer ännu lefva.

Arnemurki-ftryhan , en stor forss i Piteå elf

och Piteå socken af Westerbotten. Elfven är allt

intill denna forss segelbar. Märkligast är denna
forss för det icke obetydliga laxfisket, som der

idkas.

Arnlieloi, en Kejserlig fältherre under trettioåri-

ga kriget, hvars namn ofta förekommer i dess hi-

storia. Det var han som kommenderade den öster-

rikiska korps , hvilken förenade sig med Sigismunds

parti i Polen, och derigenom först ådagalade Kej-
. sårens fiendtliga afsigter mot Sverige.

Arnliot ftelilna-, en mägtig röfvare eller skogs-

bo, som i början af elfte seklet hade sitt tillhåll

isynnerhet i Jemtland. Det berättas om honom,
att han skickat till Norrske Konungen Olof Ha-
raldsson (den Helige) en silfvertallrik , till betygan-
de af sin vördnad. Denna ådagalade han ännu tyd-
ligare, då han jemte flera andra ansedda män in-

fann sig med sitt folk hos Konung Olof, kort före

slaget vid 8tiklarstad. Arnliot blef ganska väl-
kommen och högt ansedd, både för sitt rykte och
för sin ovanliga kroppsstorlek, emedan han var ett

hofvad längre än alla andra. Han var likväl en
hedning och detta var ett stort hinder i den from-
me Konungens ögon, som tillsporde honom på hvem
han trodde, och då svaret blef, att han trott på
sin egen kraft, men nu ville tro på Konungen,

sade honom Olof, att han borde tro på Jesus Kri-

stus, som skapat himmel och jord. Härtill gen-

mälde Arnliot: "Väl har jag hört talas om hvita

Krist, men känner ingenting om hans magt och
styrka. Nu vill jag likväl tro hvad du säger och

låta dig råda i detta fall." Arnliot blef nu döpt

och ställdes främst i hären, men stupade i slaget

framför Konungens banér.

Arnold, född Tysk och Konung Erik XHI:s Sekre-

terare och biktfader, valdes af Domkapitlet till

Biskop i Strengnäs år 1420. Han tjenstgjorde äf-

ven som Rikets Kansler och utgaf 14 dagars aflat

1427 åt alla dem som ville med bättring och gåf-

vor besöka Alla själars altare i Skara Domkyrka.
Han dog d. 9 Dec. 1429.

Arnold Clementtson » enligt några uppgifter

Biskop i Bergen
,
enligt andra Erik XIll:s af Pom-

mern Hofpredikant, blef af honom utnämnd till

Erkebiskop i Upsala , i stället för Olof Larsson

,

som Kapitlet valt, och satte sig med våld i be-

sittning af Erkebiskopsstolen år 1433, men inne-

hade den ej längre än ett hälft år, då han afled

i en ohygglig sjukdom, som man tror en följd af

hans skändliga lefnadssätt Rimkrönikan säger om
honom, att "argare bof vardt thå ej prest", och

beskylles han för alla möjliga laster och oarter,

dels kanske med rätta, dels kanske med öfverdrift,

emedan de andlige, som då ensamme skrefvo hi-

storien, ej voro nogräknade att med svarta för-

gör måla sina fiender.

Arnvld Blinde var, jemte sine både bröder,

Thorvid Stamme och Freivid Döfve, bland Olof

Skötkonungs rådsherrar. Oaktadt de naturfel, som
deras namn antyda, stodo de i högt anseende hos

folket genom sin vishet, redlighet, rikedom och
förnäma släktförbindelser. Då Konungen genom
sitt högmod och okloka åtgärder öfver sig samlat

folkets missnöje, uppträdde desse bröder med kraft

och allvar, rådde honom till ett förändrad t system

och ställde sig i spetsen för menigheten, hvarige-
nom Olof tvangs att gifva efter.

ArnHs, en socken, belägen i Ångermanlands norä-

vestra kontrakt af Hernösands stift, Westernorr-

lands län och norra Ångermanlands fögderi, 9J
mil N.N.O. från Hernösand, nära invid och 75 fot

öfver hafvet. Socknen hörer till 2 kl. konsist.

,

bar 73 mtl och 2848 innevånare. Adr. S. Bjästa,

N. Nordmaling.

Arno, annexförsamling till Wallby, belägen i

Trögds kontrakt af Upsala stift, 5 mil S.V. från

Upsala, i Mälaren. Dess areal utgör 3749 tunn-

land, hvaraf 30 äro sjöar och kärr; läget öfver

hafvet är 50 fot. Detta annex har 12 £ mtl och
245 innevånare. Adr. Enköping.

Arno, en ö, belägen i Öfver-Grans socken och
Håbo härad af Upland. Derpå var fordom ett fast

hus, som innehades af Upsala Erkebiskopar, hvar-

före det blef kalladt Biskops-Arnö. Det tillföll ge-
nom Westerås recess Kronan, och vistades Gustaf I

här ofta. Såldes år 1622 till enskild man, men
reducerades 1684, hvarefter det blef boställe för

Öfversten vid Lifregementet. Hela ön är oändli-

gen täck, med sina parker och trädgårdar, och

Digitized by



61

det gamla Biskopshuset qvarstår ännu, ehuru mo-
deraiseradt. Allmogens berättelse, att har varit

ett kloster, torde sakna grund.

Araftn, det urgamla namnet på Kungsholmen i

Stockholm.

Ironi skftnr* En pantlek, som förekommer i fle-

ra Svenska orter. De i leken deltagand tillägga

Arons skägg en egenskap, hvars begynnelsebok-

staf år a, b, c, d och så vidare hela alfabetet ige-

nom. T. ex. en person börjar: "Aron hade ask-

grått skägg" De öfriga tilldela det hvar sin olika

egenskap inom bokstafven a. På lika sätt genom-
gås hela alfabetet, och den som ej kan tillägga

Arons skägg en fårat onämnd egenskap
,
ger pant.

Aron» mtmt kallas hos Lapparne Orions bälte —
på Lappska språket: Arona tabbe.

Arosenlus , Carl, en af Sveriges utmärktaste

och driftigaste industriidkare, Chef för det, under

firman: Söderberg £ Arosenius, väl ackrediterade

fabriksbolaget i Norrköping, hade, genom stadier,

egna forskningar och resor i främmande länder,

inbemtat vidsträckta kunskaper i tekniska ämnen,

särdeles i fargningskonsten. Hans kladesväfveri

och papperstillverkning i Norrköping stod i myc-
ket anseende, och hans kunskaper, skicklighet och

redlighet ådrogo honom uppmärksamhet af Rege-
ringen, som tillade honom Assessors titel, af hans

medborgare, som valde honom till sin represen-

tant vid tvenne Riksdagar, samt af Vetenskaps-

Akademien, som kallade honom till sin ledamot,

och hvars Preses han var åren 1827 och 1828.

Olyckor och missgynnande konjunkturer tvungo ho-

nom likväl till en cession, som djupt grämde ho-

nom och påskyndade hans död. Sina sista tvenne

lefnadsår tillbragte han såsom föreståndare för Eber-

steinska slöjdeskolan i Norrköping. Född 1778,

död 1839.

Arp 9 Skerlnjr ErlhMon» Landshöfding i Wenn-
lund från 157? till 1593, lärer hafva stått i stort

anseende hos Hertig Carl, som med hela Riksrå-

det och allt det vid mötet församlade prästerska-

pet bevistade hans begrafning i Upsala Domkyrka
d. 18 Mars, dagen innan .mötet slöts.

Arphnt, ett säteri i Härads socken af Söderman-

land. Utgör endast £• hemman , och är således må-
hända det minsta säteri i riket

Arrende kallas den åtgärd, hvarigenom en egen-

domsägare genom kontrakt på viss tid och under

vissa vilkor, samt mot bestämd afgift öfverlåter

till annan person nyttjanderätten till fast egendom.

Det kontrakt som härom upprättas bör af både

ägaren och arrendatoren underskrifvas och med
minst 2 vittnens påskrift förses, samt slutligen

inom en viss tid företes vid behörig domstol, för

att uti protokoll eller dombok intagas.

Arrhén rom HapreUnM, Krlk Jal&ob» Mu-
siklärare vid Krigs-Akademien på Carlberg , född d.

21 Okt. år 1790, en genialisk tonsättare, som isyn-

nerhet egnat sina kompositioner åt Svenska folkme-

lodier och Svenska forntidsminnen samt hvad dermed

har gemenskap. Bland hans utgifna eller utförda

arbeten anmärkas isynnerhet: Carl XD:s fältmaroh

,

Skandinavisk folksång, FjeDblommor, Vårsång på

Valborgsmess-afton, Sång och melodramer till Mac-
beth m. fl. Hans outgifna arbeten äro likväl de
flesta och vigtigaste. Deribland må isynnerhet

nämnas : Lidners Medea (som ännu lärer vara ofull-

ändad), musik till Agne, Biotsven, Engelbrekt, Den
Hel. Brigilla och Riksdagen år i527 af Ling, Den
siste Kämpen af Gejer, Vårsång af Stagnelius , Gre-
kernes första seger vid Misotongi, Siar symfoni för
Orkester, åtskilliga Kyrkokompositioner o. s. v.

Arrbenina, Jakob, Historiarum Professor i Up-
sala och Akademiens Räntmästare, hade mycken
förtjenst om Akademiens penningeangelägenheter,

dem han utredde och satte i ett ordnadt skick.

Derjemte var han en lycklig skald och framför

allt utmärkt såsom författare af åtskilliga bland

de vackraste psalmer i den gamla psalmboken, af

hvilka några ansetts förtjenta, att äfven bibehållas

1 den nya. Född 1642, död 1725.

Arrhenlun, Carl Axel, son af Protokollssekre-

teraren Jakob Larsson Arrhenius, och härstamman-
de från ofvannämnda slägt, Öfverstelöjtnant vid

Wendes Artilleri, Fälttygmästare i Stockholm och

Inspektör öfver kruttillverkningen i riket, var én

aktad embetsman med ovanliga insigter och säll-

synt redlighet. Under 1788—1790 årens krig ut-

märkte han sig så genom mod och militäriska ta-

langer, att han, ehuru blott Löjtnant, utnämndes

till R. S. O. 1789. Han var derjemte vetenskaps-

man af mer än vanliga insigter, hvarföre han år

1787 utsågs att följa Wadström och Sparrman på
en vetenskapligt kommerciell, utaf allmänna me- *

del bestridd, resa till Senegal och Gorea och, ef-

ter återkomsten derifrån, i Paris af de Franske

kemisterne ansågs lämplig, att i sitt fädernesland

fortplanta -den nyupptäckta teorien om syrsättnin-

gen, hvilken utträngde den flogistiska. Svenska

Vetenskaps-Akademien kallade honom år 1817 till

sin ledamot. Han har utgifvit åtskilliga skrifter

om kruttillverkning, salpeters proberande m. m.

Född 1757, död 1824.

Arrle» en socken, jemte Hököpinge, hörande till

2 kl. reg., är belägen i Oxie kontrakt och härad

af Lunds stift och Malmöhus läns l:sta fögderi,

1 J mil S.S.O. från Malmö, 85 fot öfver hafvet.

Socknen består af 9£ mtl, har 435 innevånare

och en areal af 1527 tunnland. Adr. Malmö.

Arsenal* förvaringsrum för vapen af alla slag.

När sådana först började inrättas i Sverige, är

svårt att uppgifva; troligen äro de lika gamla som

sjelfva vapnen och funnos på alla fasta slott. För-

sta idéen till en ordentlig arsenals, i stort, inrätt-

ning, tillhör Axel Oxenstjerna, som genom ett

bref, dateradt Frankfurt am Mayn d. 8 Okt. 1633,

föreslog, att anlägga en dylik, antingen på Blasie-

holmen eller på Skeppsholmen. Förrådshus för va-

pen, samt arméens och flottans effekter af alla

slag, hafva sedermera anlagts på åtskilliga ställen

både i hufvudstaden och det öfriga riket; men i

inskränktare mening har man i senare tider der-

med förstått egentliga troféer och saker af olika

slag och lärde, tillhöriga det allmänna eller Kongl.

personer. En sådan samling uppställdes först egent-

ligen mot slutet af 1600-talet i det fordna De la
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Gardieska palatset, nära Jakobs kyrka, der de för-

varades anda tills detta hns år 1793 inreddes till

dramatisk teater, då de flyttades till Fredrikshof.

När detta skulle begagnas till kasern åt Svea Lif-

garde, flottades effekterna ocb fanorna till oran-

gerihuset i Kungsträdgården ocb de öfriga sakerna

till Skeppsholmen, samt någon tid senare dels till

Ulriksdal, dels till Kongl. Husgerådskammaren, der

, de ännu hafva sin plats. Fanorna uppsattes år 1817
i Riddarholmskyrkan, vid hvars brand, år 1835,
de lyckligen räddades ocb hafva, efter kyrkans repa-

ration, der återfått sitt rum. De öfriga effekterna,

som förvaras på Ulriksdal och i Husgerådskammaren,

äro huvudsakligen : flera rustningar för häst och karl,

som påstås hafva tillhört Birger Jarl, Magnus Ladu-
lås, Carl IX, Gustaf Adolf den Store m. fl., den sist-

nämndes stormhatt och harnesk af koppar, utgörande

en full mansbörda, Gustaf M:s kläder, som han bar

i slaget \id Svensksund, och de bvilka han bar på sig

då han blef skjuten, Hertig Carls kläder när nan

blef sårad i slaget vid Högland, en slup, som sä-

ges vara byggd af Peter den Store, Gustaf Adolfs,

Carl XH:s och Konung Fredriks kläder, vapen, häst-

munderingar och andra saker, till större delen

skänker af utländske furstar.

Arsenik, en elektronegativ metall, som i rent till-

stånd är ljust blygrå, starkt glänsande, kristalli-

nisk
T
af 5,9 egentlig vigt, skör och lätt att pul-

verisera, kan ej smältas i öppet kärl, emedan den

förflygtigas innan den smälter, i form af en ohygg-
ligt, hvitlökslikt luktande, giftig rök, och är i alla

former samt i förening med alla andra kroppar i hög
grad giftig, men ingår uti åtskilliga tekniskt använd-
bara metall-legeringar, såsom spegelmetall och bly-

hagel. Den förekommer aldrig ren i naturen, utan

vanligen i förening med andra metaller, särdeles jern

(se Ar&enikkis), eller med svafvel i form af oper-
ment eller realgar; med syre ger den två bestämdt
kända föreningar, neml. arseniksyra, som' är den
giftigaste af alla, och arseniksyrlighet, som äfven
kallas hvit arsenik.

Arsenik, bvit, råttgift, merkurium, arseniksyr-

lighet, består af ansenikmetall i förening med sy-

re, förekommer sällan färdigbildad i naturen, men
bildas vid röstning af arsenikhaltiga malmer, särdeles

koboltmalm, och kommer vanligen i handeln från

Sachsen, i form af en tung, glaslik, gulaktig, dock
oftast på ytan, eller tvärtigenom hela sin massa
mjölkhvit, opak massa, som är tröglöst i vatten

och vid högre temperatur förflygtigas i form af
en hvit, föga luktande, rök, som dock är i hög-
sta grad farlig att inandas. I alla former är ar-
seniksyrligheten ett förfärligt gift, som dödar med
de rysligaste symptomer, och handeln dermed är
derföre underkastad stränga kontroller, likasom in-

nehafvandet deraf , för andra än' behörigen qvalifi-

cerade personer
, belagdt med ansenliga böter. Icke

desto mindre inträffa ofta olyckor, så väl i följd

af uppsåtliga, som ofrivilliga förgiftningar dermed,
och då sådana alltid gifva sig tillkänna genom kall-

svett, svindel, häftiga kräkningar, olidliga plågor
i nnderlifvet, brånad och kramp i halsen, ehuru
döden först efter flera eller färre timmars förlopp

följer, bör vid sådana tillfållen läkarehjelp genast

anskaffas, men nåder tiden de möjligast verksam-

ma motgifter ofördröjligea användas, ock bland

dessa intager t vallen uppslammad* jernoxidh/drat

,

som vid reqvisition alltid skall finnas färdigt på
apothfken, första rummet, samt ingifves matsked-

tals, blaadadt med simmiga drycker; emedlertid

ocb till dess detta kan anskaffas användes andra

till hands varande medel och deraf företrädesvis

mjölk, blandad med starkt tvålvatten, fint stött

krita, kalkvatten eller svag asklut, försatt med
smält smör, fett eller olja, för att uppväcka kräk-

ning till giftets uttömmande; i brist på tillräcklig

mängd mjölk, begagnas någon annan simmig vät-

ska, t. ex. mjölvälling, blandad med förutnämnda

ämnen, och af så väl det ena. som det andra må-
ste stora qvantiteter gifvas och ofta repeteras till

dess att symptomerna upphöra eller läkare ankom-
mer. Den hvita arseniken användes till ganska mån-
ga tekniska behof , och importen deraf uppgår år-

ligen till cirka 2000 skålp.

Jårsemlkkfs, misspickel, hvitkis, är en förening

af arsenik med jern, som förekommer på flera

ställen i riket, oftast tillsammans med koboltmalm

,

som den till det yttre mycket liknar: den är neml.

silfverhvit, oftast kristallinisk och ger vid upphett-

ning stark arseniklukt; stundom innehåller den tilli-

ka svafvel och får då namn af Blekki*.

Artedi, Peter, Linnés vän och medtäflare, son

af Kyrkoherden i Nordmaling Arcteedius, röjde ti-

digt en afgjord håg för naturhistorien, ocb ögna-

de sig deråt, ehuru fadren bestämt honörn Ull theo-

logien. Vid det första sammanträffandet med Linné,

år 1728, uppstod emellan de båda ynglingarna en

aktning, som snart förbyttes till den innerligaste

vänskap, hvilken icke ens döden förmådde ändra

eller minska hos den efterlefvande. De studerade

tillsammans under Linnés sjuåriga vistande i Up-
sala, delade gemensamt sina sorger, fröjder och

upptäckter, och då Linné anträdde en resa till

Lappmarken, men Artedi till utlandet, gjorde de

bvarandra inbördes testamente. Artedi reste till

England, der han trod.de sig lättast kunna utvidga

sina kunskaper i ichtyologien, i hvilken Linné vil-

ligt erkände hans öfverlägsenhet , och därifrån till

Holland. I Amsterdam råkade han oförmodadt sin

vän Linné, som åt honom öfverlemnade ett upp-
drag af en rik Apothekare i staden Ceba, att ord-

na och beskrifva fiskarna i hans stora Zoologiska

Museum. Här hände honom, eller rättare veten-

skapen, den olyckan, att då han en afton skulle

återvända från denne, hos hvilken han spisat, för-

villade han sig om vägen och föll i en af stadens

många kanaler, der man följande morgon fann

hans lik. Linné, som då vistades i Hartecamps

trädgård , fick först två dagar senare den förskräck-

liga nyheten, skyndade genast dit, föranstaltade om
en begrafning, värdig den aflidne, och om betal-

ning af hans skuld, nödvändig för räddningen af

hans manuskripter, hvarvid han ädelmodigt under-

stöddes af sin msecenat Georg Clifford, samt ut-

gaf hans efterlemnade arbete, en beskrifaing om
fiskarna. Född d. 22 Febr. 1705, död <L 21 Sept
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ArtIM—let. Arvid Weségdtlie. 8S

1 7S5. IM honom nedgick en fixstjerna på natur-

historiens horisont.

ArtUterfet* Enligt de äldsta anteckningar fanns

redan år 1431 i Stockholm ett styckgjuteri , och en

Heinrich uppgifves som Byssemästare. Carl VIII

medförde på sitt fälttåg till Skåne 1452, då hans

kår uppgifves till 60,000 man
,

åtskilliga kanoner,

fcvflkas bruk således tidigt varit kändt i Sverige.

Sten Sture d. å. skall på Brnnkeberg hafva haft

ett tyghus, hvsrförutan artilleriet förvarades på
Stockholms slott. Regenterne egnade mycken om-
sorg åt detta vapens förbättring. Generalen Fri-

herre G. Cronstedt kan likväl anses såsom dess

egentlige reformator (se Cronstedt, Carl) och i se-

oai9 tider har det under Helwig och Cardell yt-

terligare fullkomnats. Det har länge varit ansedt

såsom ett biand de första i verlden. Det består

for närvarande af tre regemeoter: Svea med sta-

tion i Stockholm, Götha i Götheborg och Wendes
i Christianstad, hvarförutan en liten del är förlagd

i Jönköping och hvarje fästning har en viss artil-

leristyrka till garnison. Hela artilleriets numerär

år 3700 man. Dess tyghus i Stockholm, den s. k.

Artillerigården, anlades omkring år 1670 .på Ladu-

gårdslandet. ' Här finnas , utom den egentliga artil-

leriparken, åtskilliga .märkliga kanoner och mor-
sare, troféer, tagna från rikets fiender. Artille-

riet har ett sänkHdt läroverk på Marieberg, som
stiftados år 1818 af d. v. Generalfälttygmästaren

bl m. Cardell. Ändamålet dermed är att bibringa

Officerare både af artilleriet och den öfriga armé-

en högre militära kunskaper och praktisk tillämp-

ning deraf. Hvart tredje års höst antagas nya

elever, till ett antal af 47, neml. 22 vid artille-

riet, 2 af Ingeniörkorpsen samt 23 af den öfriga

arméen och flottan.

Arvidsfeer*;, en koppargrofva
,

belägen i Rönö
socken, Björkekinds härad af östergötbland, i ett

tolf famnar öfver Saltsjön åt alla sidor sluttande

berg; lärer i urminnes tider varit bearbetad och

år inköpt af ägaren till Gottenviks grufva. Tren-

ne stora dagöppningar som af ålder funnits, och

af hvilka en har 20 famnars djup, hafva blifvit

afsänkte genom bränning och ej med sprängning;

malmgången sänker sig åt djupet, som år 18*27

var 50 famnar; under hela afsänkningen har in-

gen anledning förekommit till dess utvidgande på
bredden; malmen är temligen rik och af god be-

skaffenhet, ehuru mer än vanligt jernhaltig. Här

brytas årligen 5 å 600 skeppund.

Arvidsjaur* Lappmarks pastorat, beläget i We-
sterbottens andra kontrakt af Hernösands stift,

Westerbottens län och Lappmarkens fögderi, 1200
fot öfver hafvet och 14 mil N.V. från Piteå. Dess

areal utgör, jemte Arjeploug, 4,903,023 tunnland,

af hvilka 440,000 äro kärr och sjöar. Det inne-

fattar 14 £ mtl och har 1556 innev. Adr. Piteå.

Arvid 9 •tmAMIiiiilna;» en trogen tjenare hos Ko-
nung Birger, som, vid Håtunaleken, räddade hans

äldste son, Prns Magnus, och förde honom i sä-

kerhot till Danmark.

Arvidsson, Adolf Ivar, född i Padasjoki i Fin-

land d. 7 Ang. 1701, studerade i Borgå, tog stu-

dentexamen i Åbo år 1810, promoverades 1815
till Magister och ingick 1817, såsom Docens i Hi-
storien vid Universitetet, i den förening, som ut-
gaf tidskriften Aura. Försedd med behörig tillå-

telse af Universitetets Rektor, reste han till Sve-
rige samma år och anlände, efter en öfverstånden

svår storm, som dref fartyget ned mot Gottland,

slutligen till Upsala. Hans vistande på Svensk bot-
ten lärer likväl i Finland hafva ådragit honom
misstankar, och han fick i Febr. 1818 befallning

att återvända. Då sådant ej kunde ske genast,

utan han dröjde i Sverige till hösten, ökades den
misstänksamma uppmärksamheten på honom, isyn-

nerhet då han år 1821 började utgifva Åbo Mor-
gonblad. Litterära artiklar underlades en dold po-
litisk mening och tidningen indrogs. Följande året

hade han skrifvit en uppsats med titel: Betraktel-

ser till tidskriften Mnemosyne , hvilken i hög grad
misshagade och A. blef d. 20 Maj 1822, utan fö-

regången ransakning och dom, för alltid förvist från

Åbo Universitet, en stränghet, som icke ens mil-

drades då han några år senare begärde. få komma
tillbaka för ett arfskifte efter sin aflidne fader.

Förbudet har dock sedermera blifvit upphäfvet.

År 1823 öfverflyttade A. till Sverige, blef Svensk
undersåte, ingick vid Kongl. Bibliotheket i Stock-
holm, der han efter hand befordrats till Verkets

Chef år 1843 och Ordens-historiegraf år 1844.
Han började göra sig känd som litteratör genom
smärre poemer i Poetisk Kalender, och har sedan

både i Finland och Sverige utgifvit åtskilliga ar-

beten, dels originaler, dels öfversättningar, särde-

les rörande Finland. Deribland må nämnas: Läro-
bok i Finlands Historia och Geografi, Ungdoms-rim-

frost af sonen t Örnskog, en samling skaldestyc-

ken, Svenska Fornsdnger, Calonii Opera, Svensk

Bibliografi, texten till Anckarsvärds Svenska och
Norrska utsigter, till Trettioåriga krigets märk-
värdigaste personer, Svenske Konungar och deras

Samtida, Stockholm Förr och Nu m. m.

Arvidsson, Truts 9 en skicklig Kopparstickare

vid Antiqvitets-Archivum och ovanligt språkkunnig,

hemmastadd ej blott i de flesta Europeiska, utan

äfven i flera Orientaliska språk. Man omtalar om
honom tvenne egenheter, den ena att han i Neder-

länderna, der han vistades för att utbilda sig i sin

konst, blef kär i en nunna, hvilken han förmåd-

de, icke utan stor fara, att med sig fly ur klost-

ret, förde henne till Stockholm och gifte sig med
henne, men hvilken döden beröfvade honom inom

årets slut; den andra att denne romaneske älskare

blef så liknöjd om sitt yttre, att han vanligen

gick klädd i en färskinnspels med en Ebreisk bibel

under arrren. Han gjorde ett försök att utgifva

musiken till Davids psalmer, men bvaremot kriti-

ken haft mycket att anmärka. Född på 1660-talet

och död 1711.

Arvid Westjrftthe, en bland Gustaf Wasas skick-

ligaste och tillgifnaste höfdingar och den utmark-

taste af de ädlingar och mera betydande män,

som, efter träffnrngen vid Westerås, förenade sig

med honom. Han förmådde Östergöthlands allmo-

ge att svärja Gustaf trohet, intog Stegeborg och
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64 Arvika*

slog Amiral Norrby i ra skarp träffning Julafto-

nen 1521. Efter Galmars eröfring blef han Fogde,

d. v. s. Landshöfding, öfver Calmar och Öland.

Under Dackefejden öfverfölls hans gård, år 1542,

af en ströfvaode hop upproriske och plundrades.

Han sjelf, då en ålderstigen man, släpades ut ur

huset, afkläddes, bands vid ett träd och ihjälsköts.

Arvika, en köping, belägen i söcknen af samma
namn , uti Jösse härad af Wermland , 7 J mil från

Carlstad, vid en vik af Glafsfjorden, Kyrkoviken

kallad, erhöll privilegier d. 14 April 1811; skul-

le enligt Kungörelsen af d. 23 Dec. 1812, kallas

Oscars-stad, men hvilket namn, enligt Kongl. Kom-
mersekollegii Kungörelse af d. 26 Juni 1826, ut-

byttes mot Arvika. Köpingen äger för närvaran-

de 549 innevånare, samt 46 tunnland jord. Läget

är både vackert och ändamålsenligt. Köpingen har,

genom den numera segelbara ByeJfven, gemenskap

med Wenern, och emedan inga skrån eller korpo-

rationer här äga rum, har handel och rörelse gan-

ska hastigt tilltagit. År 1841 voro här 96 be-

byggda tomter. Köpingen har för närvarande 11

handlande, 52 handtverkare, samt särskild fattigvård.

Arvika» en socken, med Gunnarskog, Elgå och

Ny, belägen i Jösse kontrakt och härad af Carl-

stads stift och Vestra Sysslets fögderi af Werm-
lands län, 1% mil från Carlstad och 175 fot öf-

ver hafvet, samt hörer till 2 kl. konsist. Innefat-

tar jemte köpingen 48,091 tunnlands areal, hvaraf

8880 äro sjöar och kärr, och har 32 \ mtl. Folk-

mängden i sjelfva socknen uppgår till 3050 inne-

vånare. Adr. Carlstad.

As 9 A*ar, ett i Nordiska mythologien ofta förekom-

mande namn, som tillägges Odens följeslagare. Ef-

terrättelserna gifva vid handen, att Åsarna, då de

med Oden anlände till Sverige, antogo namn efter

de förnämsta Gudarne i deras religion. — Snorre

Sturlesson yttrar sig sålunda om Åsarna: "Floden

Tanaqvisl (Tanais, Donau), som utflyter i Svarta

Hafvet, delar verlden i tre delar; den östra delen

heter Asia, den vestra Europa. Landet i öster

har blifvit kallad t Asahem och bufvudstaden der-

städes Asgård. I denna stad eller borg bodde den

bekanta höfdingen Oden. Det var ett ryktbart

offerställe med tolf tempelföreståndare eller öfver-

steprester. Dessa öfversteprester skulle vaka så

väl öfver offren, som öfver lagarne. De kallades

Diar eller Drottar (Gudar och Herrar), och folket

måste visa dem den djupaste vördnad." — I Turk-

land (Turkiet, landet kring Svarta Hafvet), hade

Oden stora besittningar. Vid denna tid utsträckte

Romarne sina vapen öfver hela verlden ocb tvun-

go alla folkslag under deras herravälde. Många
höfdingar och furstar flydde då ur sina länder.

Då nu Oden var en profet, så visste han att hans

efterkommande skulle bebo den nordvestra delen

af verlden. Han satte derföre sina bröder Vili

och Ve att styra landet, hvarefter han tågade nt

med sina tolf Diar, först till Gardarike (Ryssland,

bvarest man ännu finner tydliga spår efter Åsar-

nas herravälde), ocb derifrån sydvest till Sachsen»

Oden qvarlemnade sina söner såsom regenter i de

af honom eröfrade länderna, men sjelf for han

med sin här sjöledes mot norr och kom så tfll en

ö, hvilken ännu i dag beter Odensee (Odens ö).

Nu sände han Gefion, en qvinna eller sköldmö (en

af Åsarnas förnämsta Gudinnor), nt att söka ett

nytt land. Hon koin då till Konung Gylfe, hvil-

ken anvisade henne ett jordstycke, det hon på en

dag skulle kunna med 4 oxar upplöja. Då hon nu
(här tager sagan vid) med en jätte i Jotanland

hade fyra söner, förvandlade hon dessa till oxar
och de drogo så kraftigt plogen, att ett stort

stycke land lossnade från Gylfes rike. Detta för-

de de ut i sjön och drogo det intill det land, der

Oden hade tagit in, samt kallade det Seeland (sjö-

land). Här bosatte sig nu Gefion och gifte sig

med Odens son Sköld. Men landet sjönk seder-

mera och förvandlades till en sjö, Mälaren, i hvil-

ken äro lika många bugter, som det förr varit

uddar på Seeland. Oden, som hörde talas om det

nordliga landets förträfflighet, tågade dit, nedsat-

te sig der, uppförde ett stort och präktigt tem-
pel, enligt Åsarnas sed, samt utsåg en boning åt

en hvar af tempelföreståndarne eller Diarne. Så
t. ex. fick Njord Noatum, Frej Uppsal, Heimdal
Himinborg, Balder Brejdablik, o. s. v.

A«», annex till Tolg, belägen i Norrvidinge kon-
trakt af Wexiö stift, 580 fot öfver hafvet och
3 1 mil N. om Wexiö. Innefattar en areal af 31,359
tunnl., hvaraf 4030 äro kärr och sjöar; har 1320
innevånare och består af 39 J mtl. Adr. Wexiö.
Kyrkan är nybyggd år 1808, och hörer till de

vackraste inom stiftet. Altartaflan är af Hörberg.

I socknen är det uråldriga säteriet Asa eller Asa-
gård beläget, nära sjön Asa. En mängd grifthö-

gar synes i Asa norra gärde; en större grafhög
finnes på den underlydande Asa bys gärde, Odins

kulle kallad, samt en större bautasten i samma
gärde; äfven träffades här 1669, i en stor sten-

kista, brända ben och två knifvar, den ena af jern

och den andra tveäggad, af flintsten; då ock i

samma tillslutna graf en ständig eld blifvit funnen

och sedd. På Kråketorps iys ägor, { mil från

Asa, finnes ett stort rektangulärt öppet stenrör,

som kallas Odins stall eller Odins krubba.

As», ett gammalt fäste, som äfven är kändt un-

der namnet Edholms slott, eller Grufö slott, be-
läget vid Grumsfjärden i Wermland. Det bestod

af flera våningar, samt var försedt med hvalf och
källare, hvarefter lemningar ännu synas. Man har
trott, att det fått sitt namn efter Olof Trätäljas

dotter Åsa. Vid Engelbrekts tid bodde här grym-
me fogdar. Engelbrekt lät förstöra det genom
Väpnaren Petter Ulfson, då fästets siste , fogde,

som hette Herman Gisebard, var frånvarande. El-

jest går bland allmogen en egen berättelse om fä-

stets förstöring. Enligt denna berättelse skall en
fru, vid namn Rangela, gtrig och hård mot bön-
derne, samt såsom slottets beherrskarinna äfven

ägarinna af den då derstädes öfver sundet slag-

na slottsbron, belagt farten deröfver med en
hög oeh obillig afgift. Detta förtröt bönderne,
hvårföre, efter aftal dem emellan, en gick upp på
berget Edsbonden, nnder det en annan ställde sig

på ett berg invid slottet, på andra sidan sundet»
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hvarefter följande samtal d.m emellan skall hafva

förefallit: "Kära granne, låna mig din kittel." —
BHvad skall da med den?" — "Jag skall koka fru

Raagela på Kds slott, ty hon tager f5r hög tall

af resande.
17 — "Då skall da gerna fa låna ho-

nom/ — Detta hördes till slottet, och dåvarande

tidens vidskepliga tro på bergstroll föranlut frun

att i hast inpacka sina dyrbarheter och förfoga

sig från slottet. Hon led dock skeppsbrott i det

efter henne kallade Rangelsundet eller Ransundet,

hvarefter bönderna förstörde slottet. En väl be-

slagen jerndörr, som skall tillhört detta slott, sä-

ges blifvit satt för sakristian i socknens kyrka.

Atabron. Så kallas i gamla mythiska urkunder

regnbågen.

JåMfeem, en mythisk benämning på en ort, der

Asagudarna troddes hafva haft sitt ursprungliga

hem. Det enda, som man rörande dess läge kan

med säkerhet antaga, är att det legat i trakterna

af Svarta Ilafve t.

AaavruMi» annex under Garlsharon, beläget i Bräk-

ne kontrakt af Lunds stift, samt 130 fot öfver

hafvet. Dess areal utgör 51,439 tunnland, hvar-

af 3430 äro sjöar och kärr. Det har 78 f mtl

och 6538 innevånare. Kyrkan har 1741 under-

gått en betydlig reparation. Vester om kyrkan är

en höjd , der man uti ett stenröse funnit en mängd
meimiskoben. Till socknens märkvärdigheter räk-

nas arven Naravalls kyrka, som är ingenting an-

nat än en ansenlig stenklippa, belägen sydvest från

Asarum. Denna klippa är remnad ofvanifrån och

nedigenom i 7 stycken, af hvilka det medlersta

har alseende af ett torn. I dessa klippors refvor

har man i ofredes tider förvarat sina bästa lös-

ören. — Hakebäck, som skiljer Asarums socken

från Tingsås i Småland , bibehåller, det gamla nam-
net Hake; Hakestad, Hakerör och Hakeqvarn kal-

las några deromkring belägna ställen. Vid Asa-

rum äro några bautastenar. Äfven har man der-

stides i en backe funnit en flintknif. t Asarums

by är en förträfflig källa , kallad KungskdKan , eme-
dan Konung Carl XI skall hafva druckit ur den-

samma. Midsommarsaftonen, äfvensom påföljande

dag, samlas här en ansenlig folkmängd, för att, en-

ligt gammal plägsed, dricka vatten och offra. Käl-

lan skall fatt sin ryktbarhet af följande händelse:

Ko man vid namn Malm bade en son, som i sin

barndom var blind. Alla föreskrifna läkemedel vo-

ro fruktlösa. Men en natt drömmer Malm , att nå-

gon rådde honom, det han skulle midsommarnat-

ten i denna källa tvätta barnets ögon. Fadren

följde detta råd och sonen återfick sin syn. Der-

efter kom källan i stort rop. Händelsen skall till-

dragit sig för omkring 120 år sedan. Sannolikt

år källan likväl en urgammal offerkälla, och den

•uttalade händelsen är säkert blott en af nyaste

tiders legender, som tjenat att upplifva gamla.

Aaatfcor» ett af Guden Thors tillnamn, egentligen

detsamma som Thorgud. Se vidare härom under

ordet Thor.

A«björa skall hafva varit Jarl på Öland i medlet

af llrte seklet, och namnes sedan såsom anförare

Är de upproriske bönderna på Jutiand, hvilka mör-

dade Konunf Knut den Helige af Danmark i Oden-
see kyrka. Sagan berättar, att Asbjörn, till straff

för detta nidingsverk, blifvit uppäten af råttor un-
der hemvägen.

Asby « en socken, belägen i Ydre kontrakt och
härad, Linköpings stift, l:sta fögderiet af Öster-

göthlands län, 9 mil från Linköping, 3 J från Eksjö
och 540 fot öfver hafvet. Socknen hörer till 1 kl.

konsist., har 63 £ mtl och 1650 innevånare. Dess
areal utgör 27,772 tunnland, af hvilka 6000 äro

kärr och sjöar. I socknen äro icke mindre än 8

säterier samt 3 boställen, äfven finnas inom för-

samlingen åtskilliga fornlemningår af borgar och
ättehögar. Adr. Eksjö.

Jasclianeua » Martin litrarenti I , var Kyrkoher-

de i Fredstada och Hammarby i Roslagen och ut-

nämndes 1630 till Riksantiqvarie , med skyldighet

att undervisa någon skicklig person i fornlemnin-

gars uppsökande och beskrifvande , för hvilket han

uppgifver, att han erhållit 22 till 24 daler om
året i godt mynt. Han har skrifvit åtskilligt om
antiqviteterna, äfvensom några theologiska skrif-

ter. Födelseåret är obekant, men dödsåret lärer

hafva varit 1636.

Aachebera;, Rutger, von, var född i Kurland

af en gammal Tysk adelig ätt och blef vid 1? år

Page hos Landtgrefven af Hessen. En oemotstånd-

lig böjelse för krigstjensten förmådde honom lik-

väl att utbyta den beqväma boflefnaden mot det

hårda fältlifvet, ehuru det måste ske som simpel

ryttare. Efter två års tjenst som sådan, kunde

han ändtligen, genom det byte han förvärfvade i

slaget vid Wolfenbuttel, köpa sig till Volontär;

år 1644 avancerade han till Kornett. Han utmärk-

te sig vid flera tillfallen
,
isynnerhet som en oför-

skräckt och lycklig soldat. Några af dessa för-

tjena anföras, både såsom karakteristiska för man-
nen och som prof på den tidens sätt att belöna.

I slaget vid Jankowitz öfyerföll han, slog och

skingrade med 130 man, 450 Österrikare, hvar-

före Torstensson gaf honom 800 riksdaler och en

Ryttmästarefullmakt; under Polska kriget öfver-

raskade och slog han med 233 man, 3000 Polac-

kar, från hvilka han tog ett rikt byte, sedan han

nedgjort 560. För denna bedrift erhöll han af

Carl Gustaf 200 dukater och ett gods i Pommern,
uppskattadt till 30,000 riksdaler. Efter slaget vid

Warschau utförde han en expedition, hvarvid Po-
lackarne förlorade 3000 man, 2500 hästar och 31

fanor. Belöningen derföre var Konungens egen

värja och skärp samt en guldkedja, värd 2000
riksdaler. — Efter trettioåriga krigets slut blef

han någon tid Amtman i Hessen, men anställdes

vid Carl Gustafs uppträdande på tronen, i Svensk

tjenst, der han efter band steg till de högsta vär-

digheter af Kongl. Råd, Grefve, Fältmarskalk

Löjtnant och General-Guvernör öfver Skåne, Hal-

land och Bohus län, samt rättfärdigade dem ge-

nom sitt verksamma deltagande i nästan alla un-

der denna tid förefallna krigshändelser samt, ef-

ter krigets slut, genom en upplyst vård om inre

hushållningen och Lunds Universitet. Född 1621,

död 1*9*.
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Asehltns;, Carl Fredrik , Ofilcei*vid Arméns
Flotta och tillförordnad Chef för Stockholms eska-

der deraf. År 1812 Landshöfding på Gottland,

men efter det derstädes åtalade majestätsbrottet

mot Bergelin och Ihre (se Bergelin), flyttad till

Westernorrlands län, en man, berömd för sällsynt

redlighet, uppriktighet och välvilja. Adlad, Kom.

af S. 0. Född 1751, död 1920.

Asfalt» bergbeck, ett mineral af organiskt ur-

sprang, som förekommer af olika renhet, isynner-

het ymnigt simmande på Döda Hafvets vatten, samt

på flera ställen i Asien, äfvensom i Europa; det

förstnämnda är i allmänhet renare och förekommer

vanligen under namn af judebeck, då deremot dgt

senare, mindre rena, kallas bergbeck eller tjära,

och finnes hos oss uti Dannemora grufva, i Finn-

berget uti Grythytte socken, uti Mossgrufvan i

Norberg, uti Grängesberget , m. fl. ställen. Det

rena bergbecket är amorft, fast, men skört, med
mussligt brott, svart eller svartbrunt glasglän-

sande, i kanterna genomskinande
,

mjuknar lätt,

smälter vid högre värme samt är lätt antändligt.

Asfalten begagnas numera mycket allmänt till gatu-

läggning för trottoirer, men dertill användes dock

endast de orena Europeiska slagen, särdeles en mju-
kare sort, se Bergolja.

Asgaut Innan, den ene af de tvenne ombud
Olof Skötkonang i sitt öfvermod sände till Norri-

ge att upptaga skatt af folket. Då detta förkla-

rade sig villigt dertill, i händelse Norrske Konun-

gen Olof Haraldsson efterskänkte sin rätt, men att

det i annat fall ej kunde utgöra skatt till två her-

rar, begåfvo de sig till Norrske Konungen, inför

hvilken de framförde sitt ärende, och isynnerhet

Asgaut utlät sig på ett lika opassande som oför-

sigtigt sätt, fordrande, att Konungen skulle erkän-

na Olof Skötkonung för sin länsherre. Med fog-

lighet tillrättavisad af denne, lät han likväl icke,

som den förståndigare kamraten, Thorgaut Skardi,

varna sig deraf, utan- föresatte sig att, med de

tolf män han hade med sig, upptaga skatt af bön-

derne. Konung Olof Haraldsson skickade då efter

dem beväpnade män, hvilka grepo och upphängde

dem vid Gjölarås. Shering Rosenhane skrifver: Gu-
larås ochAsgöter Armader samt Thorgöter Skardi

och uppgifver dem för bröder.

Asgård 9 ett mythiskt namn på en stad, hvarest

förmenades vara* Åsarnas, . Gudarnes hem. Enligt

mythen skulle den varit belägen vid Svarta Haf-

vet, och är troligen detsamma som det historiska

Asgård. Sagan omtalar det som ganska herrligt.

Derinom voro a'la de slott och borgar belägna,

hvaraf hvarje Gud och hvarje Gudinna hade sin

särskildta. Det påstods, att taken der voro af

guldplåtar, i stället för taktegel. Alla galler voro

af gyllene spjut. Palatsens pelare voro sammanfo-
gade af de dyrbarasle ädelstenar, salarnes golf voro

af idel guld, och i taken hängde de strålande sköl-

darne, tillhöriga alla Vallbals Gudar, hvilka kastade

ifrån sig ett så klart sken, att intet ljus, icke en

gång solens eller månans, behöfdes der.

Asgårds Reija, benämningen på en orkan, som
stundom rasade på vestra kusten af riket, och gjor-

de stora förödelser. Det var en trollpacka, som
hvirflade fram på stormens ringar, och, för att

undgå henne, måste man kasta sig på marken och
lägga skölden öfver hufvudet. Namnet användes

ännu i Norrige.

Asiatiske Bröderne. Man har sig alltför litet

bekant om detta troligen vidt utspridda sällskap.

Hofsekreteraren G. Ä. Böneman anses såsom dess stif-

tare. Hvad man i öfrigt känner, är att Böneman
stiftade loger både i Norra Tyskland , Danmark och
Sverige. Grundidéen af denna orden var mystisk.

Bohemans efterlemnade papper utvisade, att han
hade. adepter äfven af högre stånd; att han var

hufvudman för de Asiatiske Bröderne, samt att desse

med ed förbundit sig, att aldrig upptäcka den sty-

rande forsamlingens vistelseort, eller namnen på
medlemmarne i det enväldigt styrande rådet, hvil-

ket ägde domsrätt öfver alla regeringar, folk och
slägter, öfver menniskors lif och död, samt ratt

till ovilkorlig och blind lydnad af alla medlem-
marne i orden. Äfven fruntimmer kunde i orden

intagas. Ned Bohemans död afstannade sällskapets

verksamhet.

Asige, annex under Åhrstad , är beläget i Halm-
stads kontrakt af Götheborgs stift, lf mil Ö. från

Falkenberg, 110 fot öfver och 1 £ mil från haf-

vet. Dess areal utgöres af 12,497 tunnland, af

hvilka 5091 höra till Halmstads härad, men resten

till Åhrstads; af hela arealen äro 425 tunnland

sjöar och kärr. Annexet bar 854 innevånare och

20 £ mtl. Adr. Falkenberg.

Asige hed» en ödslig ljunghed i Halland. Den
har en ganska betydlig utsträckning, samt en der-

emot svarande bredd , och omgifves af högre och

lägre bergsryggar. Här ligger en mängd till en

del betydliga grafrör; men isynnerhet ådraga sig

tre uppresta stenar den resandes uppmärksamhet.

De äro nästan fyrkantiga och hålla från 2 fot 6

tum till 3 fot i hvarje sida, och 12 fot 6 tum i

höjd. Två af dessa stenar stå endast 7 fot från

hvarandra, den tredje 120 fot längre bort, har

haft jemte sig en sten på 8 fots afstånd, hvilken

nedfallit och håller i största bredden 8 fot och

15 fot 6 tum i längd. Hvarje af dessa stenar

har vid sig ganska vida men låga jordkullar. Den
östra högen, hvarå ena stenen kullfallit, är gan-

ska märkbar; den vestra deremot har blifvit be-

tydligen skadad genom vägens anläggande deröfver.

Längre åt söder och icke synnerligen långt häri-

från, nära Asige kyrka, höja sig, på båda sidor om
vägen, större och mindre ättehögar. Här finnas

äfven några större och mindre bantastenar, af hvil-

ka en tyckes nyligen hafva blifvit af skattsökare

omkullgräfven. Längre fram och icke långt ifrån

Getinge kyrka stå till venster om vägen på slutt-

ningen af en ansenlig landthöjd jemväl några hau-

tastenar; här märkes äfven en doraring. Men be-

gifvom oss tillbaka till Asige hed, som kringsväf-

vas af en sorglig fornsaga. Här är nemligen ett

af de många ställen, som mundtlig öfverlemning

och bibehållna minnesmärken bestämma såsom skå-

deplats för Hagbarths och Signes eller Habors och
Signilds olyckliga äfventyr. I denna trakt ligger
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Sigardsberg, son för något mer fin etl hälft år-

tandrad* tillhaka hade tydliga lemniiigar efter grå-

steasmurar, och derunder Sigards- eller Signes-

stad. Hår hafva fordom stått baatastenar, minnes-

märken, såsom man tror, efter Sigars kämpar.

Signes bar är en aflång fyrkant, som fordom lik-

nat en tomtplats, och Signes källa ligger nära här-

intill. De två höga bautastenar, vi här sett jemte

igen, kallas liksom de två andra Habors stenar

eller galge. En ganska ansenlig ättehög jemte vä-

gen mellan Asige och Ährstad heter Habors hög.

Häromkring finnas åtskilliga andra forniemuingår,
hvilka sägen icke namngifver, och hvilka svårligen

kanna förenas med Habors och Signes äfventyr,

hvarom berättelsen är, enligt Saxo, i korhet föl-

jande: "En Fylkiskonnng Sigar hade tre söner Si-

vald, Alf och Alger och en dotter Signe, och en

annan Fylkiskonong Amnnd hade fyra söner, neml.

Håkan, Helvin
, Hagbarth och Amund. Under en

vikingafärd kommo Alf och Alger i ett blodigt slag

med Helvin, Hagbarth och Amond. Sedan de å bå-

da sidor lidit lika nederlag ingingo de fosterbrödra-

lag. Fagbarth följde Sigars söner till Danmark,
der han och Signe fattade kärlek -för hvarandra.

Under Hagbarths frånvaro tillställde en utlandning

Ibktigisle, som -fattat tycke för Signe och afunda-

des sin medtaflares företräde hos henne, ett miss-

forstånd mellan ofvannämade fosterbröder. Sigar

hade två rådgifvare, som voro bröder, och hette

Bilvire och Bolvise, af hvilka den förre sökte bi-

lägga alla missförhållanden, den senare att tillställa

oenigheter. Bolvise, bestucken af Hildigisle, för-

mådde genom låga trasslerier Alf och Alger att öf-

verfalla Helvin och Amund, hvilka senare stupade i

ea traffning. Hagbarth återkom, öfverramplade och

nedlade fredsbrytarne i ett sjöslag, hvarvid Hildi-

gisle fick ett snöpligt sår, som väckte allmänt åt-

löje. Eharu ett fosterbrödralags heliga band bhf-

Tit lossade genom dessa blodsutgjutelser, flammade

dock kärlekens förra låga lika liflig hos den ange

vikingen, som väl förutsåg Sigars oförsonliga hämnd-
lystnad, men förlitade sig på Signes oföränderliga

karlek. Hagbarth klädde sig såsom en sköldmö,

•ch begaf sig till Sigars borg. Han föregaf sig vara

sandebed från en välkänd viking, och blef i denna

egenskap väl emottagen. Den förmenta sköldmön

fick, ehuru gestalten syntes föga qvinnlig, tillträde

tiH sin älskarinnas bnr. De båda lycklige, utan

att bekymra sig em det förflutna eller tillkomman-

de, öfverlemnade sig besinningslöst åt den ljufva

aammanvaron, och svuro att i lif och död följa hvar-

andra. Emellertid blef den obetänksamme älskaren

förrådd och efter ett tappert motstånd gripen och

ttagsförd. Meningarne voro delade. Bilvise och

flera andra påstodo, att man icke borde förfara

grymt mot Hagbarth , utan fastheldre begagna hans

starka arm mot sina fiender; men Bolvise deremot

yrkade ett svårt straff öfver den unge kämpen för

det han nedlagt Sigars söner och vanärat hans dotter.

Hagbarth blef derpå dömd att hänga, och en galge

upprestes. Härpå räckte Signes moder honom ett

dryckeshorn T och bad honom med hånande ord taga

sig en styrkedryck innan han nedgick till Lels öppna

boning. Den ange vikingen emottog hornet, gen- .

gäldade hennes hårda tilltal med en bitter erinran

om hennes söner, hvilka han skickat i förväg, och

om den sorg och smärta, som förestod henne,

hvarefter han slungade det horn han emottagit i

hennes ansigte. Hagbarth, framförd *
till afrätts-

platsen, bad, att hans kappa måtte först hängas,

på det han deraf måtte fa en rigtig förebild till

sin förestående hädanfärd. Det beviljades. Emel-

lertid hade Signe, fortviflad öfver denna olyckliga

tilldragelse, förmått sina tärnor att följa sitt exem-
pel, och utsatt en spejare, som skulle efterse den

sorgliga sakens utgång. Denne seende kappan sväf-

va i luften, och troende domen redan vara verk-

ställd, skyndade att härom lemna underrättelse;

hvarpå Signe och hennes tärnor, som emellertid

af sina kläder gjort snaror, antände borgen och

hängde sig. Den oförfärade ynglingen, seende lå-

gornas utbrott, prisade sin älskarinnas trohet, och

förvi sad om hennes sällskap till en annan verld

samt säker om en Jjuf återförening der, påskyn-

dade verkställigheten af domen. Håkan hastade

vid underrättelsen härom att utkräfva hämnd. Han
öfverföll och dödade Sigar. Slutligen flyktade Hå-

kan till Skottland, der han afled." — Man har län-

ge tvistat om stället för denna tilldragelse. Det

sannolika är, att hela händelsen år en dikt — men
en skön <!ikt.

Aak. Enligt Nordiska mythologien tillhörde detta

namn den första menniskan, som blef skapad.

Aek 9 annex till Konga, är beläget i Onsjö kon-

trakt af Lunds stift, 2J mil O.N.O. från Lands-

krona och 120 fot öfver hafvet. Dess areal upp-

går till 5601 tunnland, hvaraf endast 3 äro sjöar

och kärr. Den innefattar 16 ( mtl och har 780

innevånare. Adr. Landskrona.

A»U 9 annex under Ekebyborna, är beläget i Aska

kontrakt af Linköpings stift, 1^ mil N.O. från

Wadstena och 370 fot öfver hafvet. Annexet lig-

ger i Aska härad, men sjelfva socknen i Bobergs

härad. Dess areal utgör 1967 tunnland, hvaraf

blott 10 äro sjöar och kärr; det har 13 J mtl

och 300 innevånare. Adr. Motala.

AmU 9 (Fraxinus excelsior), ett träd, som växer öf-

ver hela riket, utom i Lappmarken, är stort och

rakt med vacker lummig krona, samt fordrar 100

till 120 år för att blifva fullväxt. Det räknas

m våra ädlaste trädslag; veden begagnas till

slöjdvirke och löfven till boskapsfoder.

janlut» ett härad, beläget i Östergöthlands läns 8:de

fögderi, mellan 330 och 380 fot öfver hafvet. Dess

areal är 75,098 tunnland, af hvilka 3435 utgö-

ras af sjöar och kärr. Häradet innefattar 284 J

mtl, har 11,416 innevånare och utgöres af föl-

jande socknar jemte annexer, -nemligen: Winner-

stad med Motala; V. Stenby; Hagebyhöga med Fif-

velstad; V. Ny eller Nykyrka; Hvarf med Styra;

Orlunda, samt Ask, St. Pehr och Allhelgona an-

nexförsamlingar.

AmUm 9 kontrakt, beläget i Linköpings stift och

Östergöthlands län, innefattande följande socknar

med annexförsamlingar: Ekebyborna och Ask; Win-

nerstad och Motala; V. Stenby; Hagebyhöga och
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• Fifvelstad; Vestra Ny eller Nykyrka, samt Hvarf

och Styra.

AskanlU. Konung Waldemar skall här, år 1279,

hafva afsagt sig riket till förmån för sia broder,

men hvarest detta Askanäs varit beläget, finnes ej

appgifvet annat än hos Laurentius Petri, som sä-

ger, att det legat på Åkerön.

Ankeby, en socken, belägen i Bankekinds kon-

trakt och härad, Linköpings stift och 3:dje fög-

deriet af Östergöthlands län , 1 J
mil från Linkö-

ping, samt hörer till 2 kl. konsist. Socknen har

24{ mtl och nära 700 innevånare, dess areala

innehåll är 3263 tunnland, hvaraf 20 äro kärr

och sjöar; läget öfver hafsytan är 230 fot. Adr.

Linköping.

*Askeby kloster, beläget i socknen af samma

namn; har tillhört Bernhardincr-nunnor, som hit—

kommit från Wreta moderkloster. Antagandet att

klostret blifvit anlagdt år 116?, är ganska osäkert.

Tid efter annan har Äskeby kloster af framfarne

Konungar erhållit betydliga förmåner. Så t. ex.

påbjöd Konung Albrekt 1378 en örtug af hvar

och en Svensk innevånare, som åt sitt eget bröd,

till det då afbrända klostrets upphjelpande. Till

och med Gustaf Eriksson gaf år 1522, vid ett be-

sök i klostret, detsamma ett så kalladt Beskår-

melse-bref. Dock indrogos alla förmånerna år 1527.

Nunnorna voro likväl qvar flera år derefter, och

först när de godvilligt gått i tjenst, eller begif-

vit sig till sina sJägtingar, blifvit gifta eller dö-

da, blef klostret öde och afbrann alldeles år 1537.

Klostrets ägor blefvo efter den tiden dels lemna-

de i förläning, sålde eller donerade. Konung

Johan m befallde väl år 1576 att klostret åter

skulle iståndsättas , men sådant kom ej till verk-

ställighet.

Aftkelöf, Johan Kristoffer, född d. 13 Febr.

1787. Blef Magister i Lund år 1805 och ingick

i Konungens Kansli, der han avancerat till Expe-

ditions-Sekreterare. Såsom embetsman har han va-

rit använd i åtskilliga värf, anställd vid Fältkom-

missariatet under 1813 och 1814 års fälttåg i

Tyskland och Norrige, samt sedermera följaktig

Presidenten Billberg vid dess liqvidationsresa till

Tyskland år 1815, och 1819 anförtrodd uppdra-

get att ordna liqviderna för Svenska arméens do-

natarier i Pommern. I Allmänna Magazins-Direk-

tionens ärender afsänd år 1820 till England och

1821—1S23 till Italien. År 1824 förordnad till

Föredragande i Statskontoret af Magazins-ärender-

na, från hvilken befattning han tog afsked år 1828.
— Såsom litteratör gjorde han sig först känd ge-

nom tidningen Polyfem, som började år 1810 och

var rigtad emot den gamla klassiska, d. v. s. den

Fransyska vitterheten, såsom mönster för smaken
och bildningen. Sedermera har han utgifvit tid-

ningen Li/vet och Döden och Den objudne Gästen,

hvilken började år 1829 och följande året antog
titeln: Svenska Minerva, under hvilken den ännu af

honom redigeras. Dessutom har han hållit ett tal

v d Bibelsällskapets sammankomst år 1835 och del-

tagit i tidskriften: Läsning till utbredande ef med"
borgerliga kunskaper.

Askemttn, Tyskarnas benämning på vikingarne,

troligen detsamma som skeppsmän, emedan skepp,

farkost, äfven kallades Ask.

A«ker, ett härad, beläget i Nerikes läns l:sta fög-

deri, samt utgöres af följande socknar: Mellösa,

Lännäs, Asker och Vestra Vingåker. Häradet har

en areal af 71,511 tunnland, af hvilka 7110 äro

sjöar och sjöar, med ett läge af 1660 till 3250
fot öfver hafvet, samt består af 249 1 mtl med
8685 innevånare.

Asker, en socken, hörande till 2 kl. reg., belä-

gen i Örebro kontrakt af Strengnäs stift, Askers

härad och Nerikes läns l:sta fögderi, 2£ mil från

Örebro och 140 fot öfver hafvet. Dess areal är

upptagen, jemte en del af Vestra Wingåkers, till

34,344 tunnland, hvaraf 3250 äro kärr och sjöar.

Socknen har 86 £- mtl och 3615 innev. Adr. Örebro.

Attkersund, en uppstad, 25 mil V.S.V. från Stock-

holm, med ett ovanligt fördelaktigt och vackert

läge kring sjön Altsen och en vik af Wettern.

Staden är ganska reguliert anlagd, med breda ga-

tor och rymligt torg. Sina första privilegier er-

höll staden af Drottning Christina d. 13 Juni 1643,

och grundades dessa egentligen på spik- och nubb-

smideshandeln. Smidet tillverkades i grannskapet

och borde, enligt privilegierna, till staden afyttras.

Staden har omkring 900 innevånare. Stadskyrkan,

som fordom ägt tvenne torn, afbrann år 1661.

År 1776 ödelades hon åter, tillika med hela sta-

den, genom vådeld. Genom bidrag af staten upp-

byggdes staden ånyo, tillika med kyrkan, som er-

höll namnet Sophia Magdalena, År 1812 stiftades

här tvenne läroinrättningar, den ena för gossar

och den andra för flickor, hvilka inrättningar tid

efter annan erhållit åtskilliga understöd. Staden

hörer till 3 kl. konsist., dess vapen är en man
med skägg. Marknader hållas här d. 13 April, d.

27 Aug. och 7 Okt.

Aikersunds landsfOrsamllnn; » som omgifver

staden, är belägen vid Wettern, i Kumla kontrakt

af Strengnäs stift, Sundbo härad och 2:dra fögde-

riet af Nerikes län. Dess areal utgör 64,060 tunn-

land, hvaraf 8350 äro sjöar och kärr, den har

67 \ mtl och 3290 innevånare, samt ligger 340
fot öfver hafvet. Församlingen hörer till 2 kl.

patr. och patronrätten tillhör ägaren af Stjernsund.

Adr. Askersund.

Aakeryd, en socken, jemte Bredestad, hörer till

3 kl. reg., är belägen i Norra Wedbo kontrakt

af Linköpings stift, till större delen i Norra Wed-
bo härad och Jönköpings läns 2:dra fögderi och
en mindre del i Ydre härad och Linköpings läns

l:sta fögderi, 5* mil från Jönköping och \\ mil

från Eksjö, samt 720 fot öfver hafvet. Dess areal

utgöres af 2T,9S0 tunnland, hvaraf 3530 äro sjöar

och kärr. Socknen består af 37 \ mtl och har

1390 innevånare. Adr. Eksjö.

Asklm, annex under Fässberg, beläget i Dompao-
steriets södra kontrakt af Götheborgs stift, J mil

S.S.V. från Götheborg, 50 fot öfver samt invid

hafvet. Dess areal är 7290 tunnland, hvaraf 275
äro sjöar och kärr. Det har 31 ^ mtl och 1285
innevånare. Adr. Götheborg.

Digitized by



69

Aalrfa— härad är beläget i Götheborgs fögderi af

Götkeborgs eller Bohus län, på en medelhöjd af

25 till 610 fot öfver hafsytan. Häradet utgöres

af följande socknar och annexer, nemligen: Fäss-

berg med Askim, Frölunda, Kållered och Råda,
samt Styrsö. Arealn åtgör 37,724 tunnland, hvar-

af 1830 äro sjöar och kärr. Häradet består af

158£ mtl och har 7680 innevånare.

AaklmadUt, annex till Norunga, är beläget i Kul-

liags eller Geseneds kontrakt af Skara stift, lj
mil O.N.O. från Alingsås och 385 fot öfver haf-

vet. Det har 8 mtl och 228 innevånare. Dess

areala vidd är 3749 tunnland, af hvilka blott 30
äro kärr och sjöar. Adr. Alingsås.

Aikeme , annex till Wessige, beläget i Halmstads

kontrakt af Götkeborgs stift, lj mil N.O. från

Falkenberg och 150. fot öfver hafvet. Det har

10 f mtl och 310 innevånare. Dess areala vidd

är 4189 tunnland, hvaraf 395 äro sjöar och kärr.

Adr. Falkenberg.

Atk-Onadm^ kallades redan i åttonde århundra-

det Onsdagen efter Fastlags-söndagen. På denna

dagen gick Fastan in, och då invigde man askan,

strödde den på sitt hufvud, samt bestlök dermed

sitt ansigte, till tecken, så väl af sin bedröfvel-

se öfver Kristi lidande, som af sin syndaånger.

Denna sed upphörde vid Reformationen. Derföre

när Sigismund år 1 594 lät Påfvens Legat på Ask-
Onsdagen beströ sig med aska, blefvo de Svenska

Ständerna deröfver icke litet förargade. Ifrån den-

na Onsdag gick folket i kyrkan hvarje dag intill

Påskdagen, bvilken sedvänja äfven behöJls i Sve-

rige vid Reformationstiden, och kan man ännu

visa texterna, öfver hvilka bvar dag predikades.

Uti sin enskilda Kyrkolag för Hof-församlingen

,

af år 1602, befallde Konung Carl IX, att hela Fa-

stan igenom skulle passionen predikas.

A*k«m och Grafvarne, annex under Tossene, be-

läget i Wikornes kontrakt af Götheborgs stift, 4 j
mil V.N.V. från Uddevalla, invid och 80 fot öf-

ver hafvet. Dess areal är, jemte Kongshamns

kapell, 13,053 tunnland, hvaraf 250 äro sjöar och

kärr. Socknen har 1630 innevånare och innefat-

tar, jemte förenämnde kapell, 32 f mtl. Adr.

Uddevalla. Askum är bekant för sina många
fomlemningar. Till socknen höra de större öar-

na Malmö och Tryggö. Malmö är af omkring T
J

^
avadratmils vidd. I öns södra ända finnes ett ny-

ligen upptäckt granitbrott, derifrån Kronan, enligt

ackord med öns ägare, hemtar byggnadssten till

Carlstens befastande. Den utmärkt vackra stenen,

som ligger i så tunna lager, att den icke behöf-

ver sprängas, utan kilas nr berget, lärer komma
att exporteras. Österut på ön, hvarest finnes en

god hamn, är ett fiskeläge, bebyggdt af omkring

50 hushall, som förnämligast sysselsätta sig med
storfiske. — Tvärt öfver ön ligger en kedja af häll-

kisterör. En af dessa grafvar kallas Kämpa. —
Öns bebyggare, hvilka allmänneligen kallas Matmö-

Urnen, utmärka sig för många egenheter i lef-

nadssätt och seder, och utgöra troligen en egen

folkstam, avilkcn likväl under tidernas längd blif-

vit mycket uppblandad. Man tror, att stammen ur-

sprungligen varit Lappländsk. — Tryggön hyser

mångfaldiga märkliga minnesmärken. På densam-
ma ligger det vidtbekanta Hellkisrör, som man re-

dan på Sturlessons tid ansåg förvara den ädle

Vikinga-konungen Tryggves ben, hvilken härstå-

des försåtligt mördades af Gunnilds söner omkring
970. Då, som nu, hette grafven Tryggvarrör.

Dock är den sannolikt mycket äldre. Då den år
1814 öppnades, fanns deri en spjutspets af bronz.
— Till Askums socken hör dessutom ön Smögen,
med ett starkt befolkadt fiskläge, samt Ballö,

hvarest nyligen en blänkfyr är uppbyggd. Till

Askums sockens fornlemningar höra äfven åtskilli-

ga hällristningar, föreställande skepp och hålor,

samt en stor mängd stensättningar. En rund krets

af 6 högre stenar, utom hvilkcn två dylika bilda

en ingång, träffas på Röseberget vid Annaröd. En
förfarlig, lodrät bergsvägg vid Varpekilen kallas

Borgebratta , och säges fordom varit krönt af en

borg, som var säte för ortens Fylkiskonungär.

Historien omnämner såsom sådana: Sote, hans son

Bläing och sonson Balke. — I socknen förekom-

mer dessutom en sten, kallad Bokeslen, vid hvil-

ken, enligt folksagan, en prest i full skrud mid-

nattstiden läser messan till försoning för en der

begången illgerning. Dessutom ses här några af

de högst märkliga Bohusländska jättegrytorna.

Aslnk eller A*leik, Björn Jernsidas tredje son,

tros hafva satt sig ned i Irland.

A» lockar Örnen ut, ett gammalt Svenskt ord-

språk, betecknande ungefärligen: Der mat vankas,

finnes alltid ätande.

Aslttg, en hälft historisk, hälft sagolik, person,

dotter af Sigurd Fofnis-bane och Brynhilda. Då
Sigurd mördades och Brynhilda af sorg följt ho-

nom i grafven, räddade den senares fosterfader,

Heinier, deras enda barn, den späda Aslög, undan

föräldrarnas öde,* gömde henne i en harpa tillika

med många dyrbarheter och vandrade bort i främ-

mande land. Då han en afton tagit nattqvarter i

torpet Spangarhed i Norrige, förledde torparens

hustru, Grima, sin man, Åke, att mörda deras

gäst, för att bemägtiga sig hans skatter. Det

skedde; men då de funno flickan, behöllo de hen-

ne som sin dotter och kallade henne Kråka. Hon

växte upp och blef lika utmärkt genom sin skön-

het, som genom sitt förstånd och mod. Ragnar

Lodbrok, som under ett ströftåg lagt till vid stran-

den, fick af sine män böra talas om den fagra

mön och lät kalla henne till sig, men förelade

henne, för att bli emotta^en, ungefär lika vilkor

med Disas, dem hon också uppfyllde. Betagen af

hennes ovanliga kropps- och själsegenskaper, för-

mälde Ragnar sig med Kråka och hade med hen-

ne flere söner. Då Ragnar på någre hofmäns

inrådan förlofvat sig med Svenske Konungen Östens,

(Eisten Belis) dotter, Ingeborg, men förteg det

för Aslög, afhöll hon honom från att fullborda

detta tvegifte derigenom, alt hon upptäckte sin

rätta börd. Det var, sade hon, hennes fåglar som

underrättat henne om den tillämnade trolösheten. —

-

När hennes stjufsöner, Agnar och Erik, stupat i

striden mot Östen, uppmanade hon sina egna sö-

10
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ner alt hämnas deras d*d, om hvilken nyheten af-

pressade henne de första tårar någon sett henne

fålla. De skola hafva varit röda som blod och

hårda som hagel. När Ragnar for ut på sitt si-

sta härtåg, afrådde hon honom från att företaga

det med så liten styrka, och skänkte honom en

skjorta, hvilken skulle skydda honom mot all fara.

Skiljsmässan syntes gå henne djupt till sinnes.

Aiinund, en Norrsk Prins från Halogaland, i sa-

gan känd genom sin envigeskamp med Eigil En-

hdnd, med hvilken han sedan ingick fostbrödraiag.

De begåfvo sig derefter till Rysslands Konung och

förmäldes med hans båda döttrar. Eigil ärfde

Ryssland efter sin svärfaders död och afstod då

sitt eget rike, Småland, åt Asmund, hvilken så-

lunda blef herrskande både öfver det och Haloga-

land. Han lärer hafva lefvat på 700-talet.

Aimund eller Oimnnd, jemte flere andre Sven-

ske ynglingar af Olof Skötkonung utskickad till

Bremen att undervisas i Kristendomen och af Ko-

nung Edmund Slemme satt till Biskop i Skara och

sedan utnämnd till Erkebiskop öfver Götha rike.

Erkebiskop Adalbert i Bremen nekade likväl att vi-

ga honom härtill , hvarför detta måste ske i Polen

och blef orsaken till Erkebiskop Adalberts tvister

med Konung Emund, hvilken derföre fick sraäde-

namnet Slemme. Asmund blef ej heller lottlös,

utan kallades Kättare, Slensinder. Sedermera för-

sonade han sig likväl med Erkebiskopen i Bremen

och fortsatte med nit Skara Domkyrkas byggnad.

Han lärer hafva dött omkring år 1060.

Avinundttorp, annex under Landskrona, är be-

läget i Rönncbergs kontrakt af Lunds stift, 1 mil

O.N.O. från förstnämnde stad, samt 50 fot öf-

ver hafvets yta. Detta annex har 27 ^ mtl och

1866 innevånare; dess areala vidd är 4073 tunn-

land, af hvilka endast 2 äro sjöar och kärr.

Adr. Landskrona.

Asp, (Cyprinus aspius), hörer till 1 afd. 2 ord. af

fiskarne, och är 2 till 3 fot lång, 6 till 8 tum

djup, samt finnes i de större sjöarna och floder-

na i medlersta och norra delen af riket, leker i

Maj och Oktober, samt uppehåller sig då på sand-

botten och stengrund, hvarunder han fångas med
not och nät, stundom med långrefskrok. Aspen

har ett godt och lättsmält kött.

Asp, Per Olof, son till Professor Mathias Asp,

ingick i Kansliet och användes i diplomatiska värf

både hemma och utrikes, såsom Presidents-sekre-

terare vid ministeriella departementet, och slutli-

gen som Minister i Konstantinopel och London,
känd som en redlig och kunnig man samt förfat-

tare af ett vidlyftigt arbete i statshushållningen

och en resa i Levanten. Mest bekant är han lik-

väl genom sitt testamente. Utan ärfd förmögen-
het, hade han genom god hushållning förvärfvat en
icke Obetydlig sådan, af hvilken han gjorde det

vackraste bruk. Han anslog nemligen 5000 R:dr

åt sin faders obetalte borgenärer eller deras barn,

8000 åt Upsala Bibliotheksfond och 20,000 till

ett resestipendium, kalladt Byxanthinskt, hvilket

skulle gifvas åt någon kunnig och skicklig yngre

studerande med skyldighet att resa. Det skalle

utdelas ömsom af akademiske lärare och Veten-

skaps-Akademien. Född 1745, död 1808. Kom.
af N. 0.

Asp, (Popalus tremula), ett träd, som växeri nå-

got fuktiga skogstrakter öfverallt i riket. Veden

är lätt, hvit och mjuk, samt begagnas isynnerhet

af bildhuggare och schatullmakare ; till bränsle är

den dålig; löfvet användes till foder, särdeles för

får. Om aspträdet säger en legend: "Det stod fordom

med sina löf lika stadigt sittande, som andra träds;

men under en asp satt Frälsaren, när hans förföl-

jare kommo och buro händer på den helige samt

fängslade honom, då brusto nerverna i hennes

bladskaft af fasa, så att hennes löf vid minsta

vind skälfva och darra allt intill denna dag. En
annan sägen är, att Kristi kors togs af aspträdet,

derföre står aspen nu städse darrande."

Asp» 9 ett jernbruk i Hammars socken af Örebro

län. Anlades i Konung Carl XI:s tid af en Hol-

ländare Anton van Boy. Bruket är välbygdt, har

tvetine härdar och 866 skepp:d 13 lisprd privile-

gieradt årligt smide, dels af eget, dels af köpe-

tackjern, som skeppas på Stockholm och Göthe-

borg. Hammarskatten är 8 skeppid 13 lisprd 7

marker. Bruksstämpeln visar bokstäfverna G R
med stjerna efler sista bokstafven. Disponent:

F. Mannerstråle Mediotressenter : R. och G. Rut-

tersköld.

Aspeboda, annex till Thorsång, beläget i Stora

Tuna kontrakt af Westerås stift, 1 mil S.V. från

Fahlun och 395 fot öfver hafvet. Jemte Thor-

sång har detta annex 56 ,} mil. Aspeboda har en-

samt en areal af 16,732 tunnland, hvaraf 1900
äro kärr och sjöar ; dess folknummer uppgår till

något öfver 900. Adr. Fahlun.

Aspeboda eller Fläskkällaren, en gård belägen i

ofvannämnde socken. Den ägdes i början af 1500-
talet af den i Svenska historien bekanta Biåns Nils-

son (Svinhufvud). Han var på sin tid den rikaste

bergsman, och allmogen berättar nu, att han åt

sina hästar begagnade skor af silfver. En större

källare finnes vid gården, hvilken man ännu i dag
kallar Fläskkällaren , af den orsak att man , i stäl-

let för krut. som på den tiden icke begagnades

till sprängning, urholkat berget medelst antändt

fläsk.

Alfegren, Georg Casten, Kronobagare i Carls-

krona efter sin fader, genom ett misstag af hän-
delserna införd på en lefnadsbana, som ej var hans

rätta och af döden borttyckt just då han kanhän-
da kunnat välja en annan, för honom mera passan-

de. Han hade nemligen en afgjord böjelse för na-
turhistorien, gjorde ganska betydliga samlingar i

alla dess grenar och utgaf tvenne arbeten: Forwök

tiä en Blekingsk Flora och Växtrikets Familjtrdd
,

en originell och snillrikt uttänkt idé. Professor

Fries har uppkallat efter honom tvenne af A. upp-
täckta växter. Född 1791, död 1828.

Aspelaaas härad är beläget i Calmar läns 2:dra

fögderi, mellan 310 till 490 fot öfver hafvet -och

utgöres af följande socknar med annexer, nemli-

gen: Mörlnnda med Tveta; Wirserum, af hvilken
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smärre delar höra till östra härad af Jönköpings

och Uppvidinge härad af Wexiö län, med Järeda;

Molilja (Måttlla) med Gottfiridsdal (Gorfveda); Lön-

berga, af hvilken en mindre del ligger i Södra

Wedbo härad af Jönköpings län; samt Karlstorp.

Häradet innefattar 207} mtl och har 11,720 in-

nevånare. Dess areal uppgår till 234,441 tonni.,

hvaraf likväl 17,375 äro sjöar och kärr,

AsmelJMids kontrakt hörer till Linköpings stift och

är beläget i Calmar län. Det ntgöres af alla of-

vannämnde socknar och annexer, ntom Karlstorp.

Asnelin, David, född 1780, död som Kyrkoher-

de i Tolg och Kontraktsprost med Professors ti-

tel, <L 25 Ang. 1621, har gjort sig känd genom
en

nSång öfver Sveriges och Norriges förening", be-

lönt med Svenska Akademiens stora pris år 1815,

och tvenne mindre skaldestycken: Grafven och Carl

Johans uppstigande på tronen, som erhållit andra

priset. Oaktadt Akademiens gnid, hor han likväl

icke vunnit något utmärkt rum bland Sveriges

skalder.

Asnelln, Thoin&s* född år 1803, har för när-

varande den största socker- samt snus- och to-

baksfabrik i Stockholm. Den af sistnämnda slag

ar tillika den största i riket. Dess tillverkning år

1842 steg till 614,699 skålp. och sockertillverk-

ningen till 822,754 skålp.

Aiaeaä«, ett säteri, beläget i Wåla socken af

Westmanland. Detta urgamla herresäte har i äl-

dre tider tillhört Folkungaslägten, men har seder-

mera öfvergått till flera adliga familjer. Här vid

gården skall i fordna dagar varit ett nunnekloster,

kvarom gamla handlingar förmäla. St. Brita vi-

stades här understundom. Klostret indrogs af Ko-
nung Gustaf I, och sjelfva huset nedrefs i början

af 1700-talet.

Assjlsnssl, Arnold, en aktningsvärd predikant och

Kyrkolärare, lärd, hushållare och homilet, men som

hade den blygsamheten, att förbjuda sina predik-

ningars tryckning, ehuru de förtjent att allmän-

göras mer än många, som åtnjutit denna heder.

Kyrkoherde i Clara församling i Stockholm, om
hvilkens ekonomi och pastoralvård han hade myc-
ken förtjenst; Theologie Doktor, Led. af N. 0.

Född 1736, död <L 12 Jan. 1815.

Asplund» Daniel» Grosshandlare i Stockholm,

har donerat ett kapital, som 1837 uppgick till

HQybOO K:år B:ko, hvaraf 73 borgare, eller deras

askor och barn, njuta pensioner. Fonden är ställd

under Stockholms Borgerskaps Bemedlings-kommis-

sfens förvaltning. Ridd. af W. 0. Född 1749,

död 1804, och begrafven på Maria kyrkogård.

Asp&s, annex till Rödön, beläget i Jemtlands nor-

ra kontrakt af Hernösands stift, 2 mil N.V. från

Östersund och 990 fot öfver hafvet. Dess areala

vidd är upptagen jemte Rödön. Den har 13 mtl

oeh 585 innevånare. Aéjr. Östersund. Kyrkan är

axåldrig. I socknen idkas betydligt fiske, fågel-

oea djurfäng. För längre tider sedan erhöll Pa-

stor i Rödön från denna lilla socknen i tionde 18

ful 10 elgbogar. 1 ett berg i denna socken är

ea djup, underjordisk håla, om hvilken flera jätte-

saga* berättas.

Asp&n* en ö i Mälaren mellan Svartsjölandet oeh
Fogdön, på gränsskillnaden mellan Upland, West-
manland och Södermanland; ön innefattar Aspö
socken, som hörer till 3 kl. preb., Öfver-Selö

kontrakt af Strengnäs stift, Selebo härad och 4:de

fögderiet af Södermanlands län, och ligger 1 £ mil

N. från Strengnäs. Den består af 26 £ mtl och
har 609 innevånare. Dess areala vidd är 6063
tunnland, hvaraf endast 15 äro sjöar och kärr.

Adr. Strengnäs. Kyrkan är urgammal och försedd

med ganska märkvärdiga hvalfmålningar från forn-

tiden. Der ligger ock begrafven Erik Axelsson

Tott, hvilken deg, sedan han hemkommit från en

härfärd mot Ryssarne, mot hvilka han manligt vär-

nat Finland. On har eljest intet märkvärdigt, utom
en mängd öfverallt spridda fornlemningår, deribland

den bekanta Aspö runsten , hvars inskrift man trott

innebära efterrättelse om vattnminskningen i Mä-
laren.

Ass är den minsta afdelningen nti flera vigtsyste-

mer, deribland äfven i Svenska viktualieviglen,

och der motsvarande TT$7 skålp.

Assar Svensson, var, såsom Erkebiskop af Lund,

den förste af Nordens primater. Då Danske Ko-
nungen Erik Ejegod, till följe af sin tvist med
Erkebiskopen - i Bremen, Liemar, utverkat af Påf-

ven Urban II, att de Nordiska rikena skulle slippa

Bremiske Erkebiskopens öfvervälde och få sin egen

primat, blef Lunds Erkebiskopsstol , som då inne-

hades af Assar, dertill utsedd. Detta lärer hafva

skett år 1103. Om Assar, som äfven kallas As-
cer, berättas för öfrigt, att han förmått Danmarks
prester att skilja sig vid sina hustrur, och invigt

Lunds Kraftkyrka. Död 1138. — En Asser, som
äfven kallas Assur, var Biskop i Wexiö år 1261,

och berättas hafva mycket beflitat sig att biläg-

ga oenigheten mellan Konung Waldemar och hans

bröder. Död 1287.

Assistans-kontoret, detsamma som i andra län-

der blifvit kalladt: Lombard-inrättning eller Monte

di Pieto, stiftadt år 1772 till understöd för de

fattigare, der de, mot en billig ränta, skulle för-

ses med lån på lös pant. Denna stiftelse hade ett

eget hus af staten, räntefri lånefond, ett eget

auktionsverk och kostade likväl staten årligen 8 å

10,000 R:dr. På 1830 års Riksdag beslöts, att

anstalten skulle upphöra att drifvas för allmän räk-

ning, och öfverlemnas åt enskild person, som fick

huset till sin disposition och 100,000 R:dr ränte-

fria i 10 år. År 1840, då det befanns att entre-

prenören ganska väl kommit ut med företaget,

minskades hans förmåner så, att han skulle erläg-

ga 3 procents ränta å det af staten försträckta

kapitalet.

Assistent-sur, ett litet vanligt sekund-ur, som,

sedan det blifvit jemfördt med kronometern , i stäl-

let för denna, på ett däck begagnas vid hvarje

observationstillfälle.

Asvteklar är en insektsfamilj, som lefver af an-

dra insekter, dem de med våld angripa och äro

isynnerhet spindlarnas farligaste fiender, emedan

de dels döda dem för att nedgräfva dem jemte si-

nn ägg nti hålor i jorden, deb ligga äggen di*
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rekie uti spindelns kropp, som af de utkläckta lar-

verne dödas och fortares. De hos oss allmännast

forekommande äro flera arter af slägtet Pompilius,

äfvensom några af slägtena Ceropales, Sphex och

Astata.

Assyr^n». Man menar härmed vanligtvis anstalter

till försäkring af egendom, dels emot brand, dels

emot sjöskador och af lif. I Sverige finnas åtskilliga

sådana. Den första och äldsta inrättning af det-

ta slag är Stockholms Brandförsäkringaverk , hvilket

stiftades genom Kongl. Reglementet af d. 18 »!ars

1746 på förslag af Kanslers-sekreteraren, seder-

mera Stats-sekreteraren Carl Carleson. Dess sty-

relse öfverlemnades åt etthundrade husägare, val-

de till ett lika antal af adel, ståndspersoner, hand-

lande och handtverkare , hvilka äfven kallas Herrar

Ett Hundrade Män. De sammanträda en gång om
året att granska verkets tillstånd, reproducera sig

sjelfva genom val inom hvarje klass i de afgång-

nes ställe, och utse två Direktörer inom hvardera

klassen. I inrättningens början pröfvades dess be-

stånd genom några kort efter hvarandra timade

stora eldsvådor, den s. k. Clara -brand d. 8—11

Juni 1751 och Maria-brand d. 19 Juli 1759. En
af Direktionens ledamöter, Grosshandlaren Carl Tot-

tie, bidrog då väsendtligt till verkets upprätthål-

lande genom biträdet af sina tillgångar och sin

"kredit (se Tottie, Carl). För närvarande bar in-

rättningens fond så tillväxt, att den utgöres af

mer än tre millioner riksdaler, utlånta mot första

inteckningen i hus i Stockholm, och kan anses be-
tryggad mot nästan alla möjliga äfventyr. Den
har sin lokal i det vackra huset i hörnet af Mynt-
och Stadssmedjegatorna, som den inköpte år 1807.— Allmänna Brandförsäkringsverket inrättades år

1777. Det omfattade tvenne klasser: Städerna i

riket, utom Stockholm, och hus på landet, hvilka

fingo hvar sin fond. Den förra, eller städernas,

blef likväl tid efté*r annan alltför hårdt anlitad ge-
nom de förödelser, som öfvergingo dels hela stä-

der, dels stora sträckor deraf, så att den år 1S25
upplöstes och sönderföll i tre särskildfa inrättnin-

gar, nemligen: Städernas allmänna Brandstodsbo-

lag
, Brandförsäkringsverket [dr byggnader å Landet

och en särskild försäkringsanstalt för de Skånska
städerna, hvilka hafva hvar sin styrelse. — Till

försäkring af lösegendom hafva först på senare
åren anstalter blifvit vidtagoa. I Jönköping stif-

tades år 1842 en sådan, omfattande hela riket,

och hvilken innan kort tillvann sig sådant förtro-

ende, att en försäkringssumma af 22 millioner var
tecknad. För Stockholms stad har en särskild an-
stalt börjat bildas, som år 1844 trädt i verksam-
het. — Emot sjöskador finnas trenne assyransan-
stalter i Stockholm, nemligen: Sjö-Assyrans-kom-
pagniet, Stockholms Sjöförsäkrings-bolag och Sjö-

föreningen. Den första stiftades redan år 1739,
som det tros, till följe af en anmärkning i Argus
om de stora summor Assyrans-kontoret i Amster-
dam årligen drog från Sverige, och hvilket han
nppgaf ända till en million gulden. Dess reglor
stadfåstades d. 4 Juli 1739 och fonden bestämdes
till 3 millioner daler k. m. Den andra inrättnin-

gen stiftades år 1826, då dess fond borde vara

minst 250,000 R:dr. Den tredje inrättades för

2.*ne år sedan af ett bolag, som inbördes assyre-

ra sina fartyg.

Asta-jrod, enligt Dalin, detsamma som Kärleksgu-

dinnan eller Freja. Ast skall nemligen betyda kar-

lek, hvaraf ^strild, Kärleksguden. — Aslarhita

,

kärlekslåga. — Astarmånad, April och en del

af Maj.

Astrakan 9 en allmänt bekant varietet af äpp-
len, är egentligen sommarfrukt, d. v. s. sådan

som ej kan förvaras mera än några dagar. De
hos oss vanliga slagen äro hvita klara, röda och

s. k. hvita samt vinter-astrakaner, hvilka båda se-

nare äfven kallas taffeläpplen eller vintergyllen

,

och kunna förvaras de förra lt dagar, de senare

öfver vintern.

Astrid, Edmund Gammals gemål, dotter af Nial i

Halogaland i Norrige, var vid sin förmälning enka

efler Svenske Jarlen Ragyald Ulfsson och moder
till Stenkil, Jarl, sedan Konung.

Astrid 9 Olof Skötkonungs dotter, förmäld med Ko-
nung Olof den Helige i Norrige.

Astronomi. Bland Svenskar, som förnämligast

utmärkt sig. i denna vetenskap, förtjena att näm-
nas: A. Celsius, Wargentin, Klingenstjerna, Me-
landcrhjelm, Malét, Elvius, Strömer, Hjort er, Hel-

lant, Svanberg, Cronstrand, Selander m. fl.

Astronomiskt konst-ur* Ett sådant hängde

fordom i Upsala Domkyrka bakom altartaflan och

utvisade, utom dagar och limmar, äfven månans af-

och tilltagande, jemte alla planeters gång hela

året. Det var förfärdigad t under Sten Sture den

äldres regering af en Munk från Wadstena , Petras

Dasypodius, och kostade 250 mark. Uret hade

på 1600-talet gått sönder, men ingen kunde laga

det förrän Polhem uppstod och iståndsatte det.

1702 förderfvades uret ånyo genom den stora elds-

vådan som då öfvergick Domkyrkan, och har se-

dan ej blifvit uppsatt.

Asynior voro, enligt Mythologien, Asagudarnas
qvinnoT och de förnämsta Gudinnorna. Asynioma
voro: Frigga, Iduna, Freja, Saga, Gefion, Fulla

,

Laga, Rinda, Rota, Sjöfu, Snotra, Wör, War,
Lo!h, Syn, Lin eller Alyn, Gna, Sol, Beyla eller

Bil, samt Nanna.

Atlienseum i Gefle. Till delta dels på priva-

ta donationer, dels på statsbidrag grundade Real-
Gymnasium äga gossar från alla rikets delar till-

träde mot en årlig afgift af 10 R:dr B.ko, ifrån

hvilken dock den medellöse af Direktionen kan be-
frias. Till intagning fordras, att den sökande är

försedd med i Skollagen föreskrifna betyg, och
kan göra godt besked för sig i följande stycken:

hela Katechesen med språk, Bibliska Historien,

Allmänna Geografien samt Fäderneslandets Historia

i sammandrag, Fäderneslandets Geografi något ut-

förligare, till och med enkel Regula di Tri, de 12
första propositionerna af Euclides, eller ett mot-
svarande pensum i Nordmarks Geometri, samt en'

mindre Svensk Grammatik, helst Svedboms Sats-

lära. Skolan består af 2 afdelningar, af hvilka

den nedre omfattar jemnt så stora pensa, som for-
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dras i Studentexamen, med andantag af de döda

språken, att i den öfre afdelningen icke blott fort-

såttas de påbörjade ämnena, utan äfven meddelas

undervisning i Kemi, Fysik, Astronomi, Statistik

ocb Nationalekonomi. Undetvisningsmelhoden är

densamma som i Elementarskolan i Stockholm : kors-

läsning och fri flyttning. Terminerna räcka från

d. 1 S?pt. till d. 15 Dec, samt från d. 15 Jan.

till d. 15 Juni.

Athenceum 1 Stockholm, ett läsesällskap , stif-

tadt år 1841, hvarest, i likhet med sådana, i de

flesta andra stora Europeiska städer, finnes till-

gång till de förnämsta in- och utländska tidningar

och tidskrifter, som ledamötcrne mot en årsafgift

af 10 R:dr B:ko äga att begagna. Det har för när-

varande sin lokal i Bondeska huset vid Rosenbad.

Atfcmmticaw Detta verldsbekanta arbete af en Svensk

fortjenar att särskildt nämnas. Få eller inga ar-

beten hafva väckt så mycken uppmärksamhet öf-

ver hela den lärda verlden, som Atlantican gjor-

de på sin tid. Titeln är vidlyftig. Författaren var

Professoren vid Upsala Universitet Olof Rudbeck

d. ä. Första delen utkom år 1675 och en s. k.

andra upplaga år 1679. Andra delen trycktes

1689, tredje delen år 1698, och fjerde delen la-

des änder pressen år 1702. Men boktryckaren hann

ej längre än till tredje arket i andra alfabetet

(pag. 210), då de afdragna arken, jemte förfat-

tarens handskrift, samt en mängd exemplar af 3:dje

tornen, tillika med sjelfva tryckeriet, blefvo rof

för lågorna i Upsala-brand år 1702. Af de till

4:de tornen hörande arken finnas icke mer än 4 el-

ler 5 exemplar. — Rudbecks Atlantica räknas med
råtta till de sällsyntare böcker. Vi skulle anföra

bokens innehåll , men stanna dervid verkligen i vill-

rådighet. Rudbecks syfte var att visa, det med
Piafos Alland menades Sverige, hvilket fordom skul-

le varit ett herrligt land , öfverflödande af alla Sö-

derns håfvor. Vid afhandlandet af detta kom han

att vidröra mångfaldiga ämnen, af de mest olika

slag. — Rudbecks stora verk bar inför en gran-

skande nutid förlorat allt anseende, och få göra

sig derföre mödan att genomläsa de digra tomerna.

Men ehuru den hufvudtanka som genomgår ver-

ket aldrig kan vinna trovärdighet, måste man lik-

väl erkänna, att en nästan otalig myckenhet af de

skål, hvilka Rudbeck framlagt, för bevisande af

sina satser, i och för sig sjelfva förtjena forska-

res uppmärksamhet. Boken öfverflödar nemligen af

en mängd efterrättelser om urgamla Svenska seder

och bruk, folksägner, folkvisor, dansar, lekar och

ordspråk m. m. , hvilka visserligen icke gifva styr-

ka åt de satser Rudbeck ,med dem ville genom-
drifva, men som icke desto mindre äga sin

märkvärdighet. Alan har sig bekant, att Rudbeck

stod i brefvexling med nästan alla lärda personer

i landet på sin tid, af hvilka han erhöll en mängd
traditioner. Sålunda finnes ännu i behåll en Böckers

samt flera andras bref till honom. Men det är att

beklaga, att Rudbecks handskrifter, hvilka skulle

Tarit af vida större värde än Atlantican, blefvo

om intet i nyssnämnde brand. Rudbeck var ett

stort snille» hvarom isynnerhet första tornen af
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hans verk vittnar. — Det finnas ännu många utländ-

ske män, t. ex. Finn Magnussen, som nog högt
uppskatta Rudbecks verk. Vår mening är, att

det bör med största försigtighet begagnas.

Atlas, (tekn. term), satin, äro väfnader af silke,

ylle, linne eller bomull, ursprungligen Kinesiskt

sidentyg, som utmärker sig genom ett eget väf-

nadssätt, i följd hvaraf det på ena sidan har en

särdeles slät, fin och glänsande yta, i sådan grad

utmärkt, att man* begagnar uttrycket atlasglans

vid naturalhjstoriska definitioner, och benämningen

metallatias tillägges ett slags på eget sätt behand-

lad förtennt bleckplåt, som utmärker sig genom
sköna atlas- eller perlemorglänsande kristallfigurer,

och för ej längesedan var en modartikel, hvaraf

utmärkt vackra bleckslagarearbeten förfärdigades.

Atllit&jbo, en socken, belägen i Wisby stifts me-
delkontrakt, Gottlands läns södra fögderi, 1 } mil

S. från Wisby, och hörer till 3 kl. reg. Sock-
nens areal är 2708 tunnland, hvaraf 1280 äro

sjöar och kärr; den består af 11} mtl och har

210 innevånare. Adr. Wisby.
Atmosfer, duostkrets, kallas i allmänhet en kropps

verkliga eller imaginära omgifning af ett elastiskt,

osynligt ämne, inom hvars utsträckning den yttrar

sin verksamhet, och man begagnar derföre t. ex.

uttrycken elektrisk och magnetisk atmosfer likty-

digt med elektrisk eller magnetisk verkningskrets,

eller för det afstånd på hvilket en elektrisk eller

magnetisk kropp verkar på en annan, likasom man
använder uttrycket solatmosfer för den samling af

till sin natur okända ämnen, som omgifva sol-

kroppen. I inskränktare . mening förstås dermed

det lager af gasformiga ämnen, som omgifver

jordklotet till en höjd af 3 £ mil, med från

jordytan aftagande täthet, och medföljer detta i

alla dess rörelser, till följd af jordens attraktions-

eller tyngdkraft. På grund af denna utöfvar at-

mosferen äfven en ganska stark tryckning på jord-

ytan, motsvarande ej mindre än 221 {>£ skålp. på
hvarje qvadratfot eller lika med ett vattenlager af

32 fots eller ett qvicksilfverlager af 28 tums höjd.

Detta är orsaken till dess fysiska verkningar på
de jordiska kropparna, hvilka aftaga i samma
mån som atmosferens täthet, och deraf härrö-

rande tryckning, minskas, så t. ex. uppdrifves qvick-

silfret uti barometerröret vid hafsytan ända till

28 tum högt, på de högsta bergspetsar deremot

vida lägre; vid förstnämnde nivå kan vatten me-
delst en pump uppfordras till en höjd af 32 fot;

men på långt när ej så högt på högre öfver jor-

dens verkliga plan
,
hafsytan

,
belägna ställen. Ge-

nom rubbning uti atmosferens massa uppkomma de

fenomener, som få namn af vindar o. s. v., och
denna rubbning härrör till en stor del af atmos-

ferens olika uppvärmning vid eqvatorn och poler-

na, i följd hvaraf, då den likasom kroppar i all-

mänhet och isynnerhet gasformiga, starkast utvid-

gas der värmen är störst, d. v. s. vid eqvatorn, en

beständig cirkulation uppkommer deruti, samt den

vid eqvatorn bildar ett mycket högre lager än

vid polerna. Den glasblandning hvaraf atmosferen

är sammansatt får namn af
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Atmoeferlak l«Tft» eller blott luft, och består af S.V. från Sundsvall och 120 fot öfver feafvet. Dess

78,999 volumsdelar qväfgas, 21 volumsdelar syr* oreala vidd är 73,710 tonni., af hvilka 9500 äro

gas och 0,001 volumsdelar kolsyre- och vatten- sjöar och kärr. Det har 26 nttl och 1793 in-

gas, samt är på alla punkter af atmosferen lika nevånare. Adr. Sundsvall. Namnet Attmar härie-

sammansatt. Genom sin halt af syrgas utöfvar des af Att och Mar, vid haf eller sjö\ men denna

den de kemiska verkningarne på jordkroppen ,
som härledning innefattar endast en lös gissning. Sock-

äro orsaken till allt lif och verksamhet uti natu- nens äldsta kyrka, som från början varit helt li-

ren, och företrädesvis yttrar sig genom underhål- ten och uppförd af idel grof gråsten, ombyggdes

landet af de lefvande kropparnes respiration, samt år 1761. Ännu förvarar kyrkan åtskilliga lem-

de brännbara kropparnes förbränning, hvilka tven- ningar från Påfvetiden, såsom: en biktstol, rö-

ne naturens stora drifkrafter i grunden bero på kelsekar, korkåpa och flera gamla bilder. — All-

kropparnes förening med luftens syre. Genom sin mogens hufvudnäring i denna socken är förnämli-

halt af vattengas ger den upphof åt den för den gast boskapsskötsel och fiske. En gammal forfat-

lefvande naturen lika så nödvändiga tillgången på tare säger, att klädedrägten i denna socken "bibe-

friskt vatten, hvilket derutur afskiljes i form af hålles mest efter åldrigt ärbart bruk, utan yppig-

meteorvatten, nedfallande såsom regn, snö, hagel, het och öfverflöd." Numera lärer dock förhål-

dagg och derigenom bildande jordens källor, flo- landet vara annorlunda. 1 socknen är ett måna-
der och sjöar, slutligen samlande sig i verldshaf- fakturverk, neml. Forss. Af ålderdomsminnen för-

vet och, isynnerhet från dettas yta, åter i gas- tjenar nämnas de stora ättehögar, som förekom-

form blandande sig med luften, bibehållande dess ma i Attmars by. På den så kallade Hambiesko-

halt af vattengas oförändrad, emedan det så snart gen finnas lemningar efter en väldig ringmur, äf-

denna nått sitt minimum ånyo afskiljes, frambrio- vensom på Jernsätersberget vid sjön Marmen ses

gande de omnämnda vattenmeteorerna, k andra grundmurar efter åtskilliga byggnader, samt en

sidan gifver luftmassans receptibilitet för, och olika stenraurad graf — allt på bergets högsta kulle,

förhållande till, de s. k. dynamiderna eller elektri- Rn stor ättehög vid Backa by kallas Galthögen.

citet, magnetism, lyse och värme, upphof åt de Attundaland kallades fordom den del af Upland,

lysande och eldmeteoreroa, såsom blixt, norrsken, som innefattade trakten emellan Stockholm och Up-
regnbågar, vädersolar m. fl. sala samt hafvet. Namnet häntyder på en forn-

Atoin är den yttersta mekaniska fördelningsgraden tida indelning i härader, olika med den nuvarande,

af en kropp och således dess fysiska grundämne, Auda, Augda» Audnr eller 4idu* olika ver-

men kan dock i kemiskt afseende vara delbar, då sioner af samma namn på Svenska Drottningar och

den nemligen tillhör en af olikartade beståndsdel liktydigt med: den rika. l:o. Wisburs första ge-

lar sammansatt kropp, hvaremot de enkla krop- mål och moder till söoerne Gisl och Aude; 2:o.

parnes atomer äro, så väl i kemiskt, som fysiskt Den Djupaugda eller grundrika, Ivar Widfamnes
afseende, odelbara. Atomernas massa är så liten, dotter, förmäld först med Danske Konungen Rö-
att de hvar för sig äro helt och hållet ouppfatt- rik, med hvilken hon hade sonen Harald Hildetand,

liga för våra sinnen och således först genom för- och sedan med Ragbart, Konung i Holmgården el-

ening, till ett visst antal, bilda materien; de en- ler Ryssland, i hvilket äktenskap föddes Randver,

kla kropparnes atomer äro dock efter all anled- samt 3:o. Erik Segersälls tredje gemål, dotter af

ning lika stora och till formen sferiska, hvare- Norrske Jarlen Håkan Sigurdsson.

mot de sammansatta kropparnes atomers storlek och Audumblaw Ett mythologtskt namn på en ko

,

form bero af antalet af de enkla atomer som de inne- som ansågs vara en sinnebild af den närande kraften,

hålla, och sättet hvarpå dessa lagt sig tillsammans. Augerura» annex till Lösen, beläget vid hafvet i

Atterboiit, Per Daniel Ainadeus, född d. Blekinge läns östra kontrakt af Lunds stift, 1 mil

19 Jan. 1790 i Åsbo socken af Linköpings stift, N.O. från Carlskrona och 110 fot öfver hafvet

der hans fader var Komminister, Studerande i Up- Dess areal utgöres af 24,393 tunnl., hvaraf 680
sala år 1805, promoverad till Magister 1815, fö- äro kärr och sjöar; det bar 37} mtl och 2960
retog en resa till Tyskland och Italien 1817— innevånare. Adr. Carlskrona. Socknen är skog-
1819, Professor i Theor. Filosofien 1828, hvilken rik, samt till sin naturbeskaffenhet en af de täc-

plats han år 1835 utbytte mot Professionen i Este- kaste i Blekinge. På Augerums bys ägor i denna

tiken och den moderna litteraturen. R. N. 0. och socken äro några högar, som kallas Kumlen , med
En af de Aderton i Svenska Akademien, der han dera resta bautastenar.

blef Lings efterträdare. År 1810 började han del- Auglt, en till silikaterne hörande mineralgrupp,

taga i tidskriften Phosphoros och utgaf år 1812 som innefattar tvenne särskilda arter, neml. Diop-
Poelisk Kolender, hvilken fortfor till år 1822, hvar- sid och egentlig Augit

,
(Basaltin, Vulkanit, svart

förutan han var medarbetare i Svensk Litteratur- vulkanisk skörl), hvilken senare bildar en sjelfstån-

tidning och Polyfem, har dessutom utgifvit Hör- dig bergart, Augitberg , som förekommer hos oss i

bergs Lefverne — Minnesord öfver Per Ulrik Kernell urbergen.

.
— Lycksalighetens ö — Filosofiens Historia — sina Augusti. Den 8:de månaden i året består af 31
Samlade Arbeten — Sveriges Siare och Skalder m. fl. dagar. Har fatt namn af den Romerske Kejsaren

Attmjtr, annex till Tuna, beläget i Medelpads kon- Augustus. Den kallades förut af Romarne för Sex-
trakt och härad af Hernösands stift och Wester- tiHs, emedan året bos dem börjades med Mars må-
norrlands län, mot gränsen af Helsinglaad, 1£ mil nad, och denna således var den sjette.
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Anfwtt-kriMerne , en Orden i Stockholm, stif-

tad till minne af revolutionen 1772, och således af
politisk betydelse. Orden firade sina årliga högtids-

dagar, medelst kanonader, utfärder till sjöss o. s. .,
men den upphörde efter 1809 års revolution.

avajmatftaer-orden har sitt namn af Biskop M.
Aurelras Angostinns, född år 354, död 430. Vid

år 1266 ntgaf Påfven Alexander IV några konsti-

tutioner, hvilka grundade sig på St. Augustinii

lärosatser, och genom hvilka han stiftade en Munk-
orden med denne Biskops eller helgons namn. Af
nämnde orden var Doktor Luther. Den inkom ock
nåder medeltiden i Sverige. Trenne kloster hafva

haft munkar af densamma, neml. Öfveds kloster i

Skåne, Ingrids kloster i Skenninge och Britas

kloster i Wadsteaa. Om dessa kloster, se behö-
riga stallen.

Auka-Ther, Åke-Thor, (den åkande Thor), ett

namn, hvarunder man förstod Thor, åskans, thor-

dönets Gud. Han sades åka med tvenne bockar

för vagnen, och hvarje gång åskan gick, trodde

man att det var Thor, som åkte i himmelen. Boc-
karne hette Tann-Grisner (med glödande tänderna)

och Tann-Gnioster (med blixtrande tänderna).

Anktlon. Å Landet är det allmogen, enligt Sven-
ska författningarne, medgifvet att genom offentligt

utrop låta försälja sin egendom utan något in-

trång, och till auktionsförrättare utse och antaga

de personer, till hvilka den har förtroende. —
1 alla Städer må auktioner till hos och gårdars

försäljande brukas, der ock alla varor kunna på
bästa sätt föryttras. — I Stockholm hålles auktion

endast af tillförordnade publika Kommissarier, 1) å

den s. k. Auktionskammaren för all fast och äfven lös

egendom, så vida ej borgenär med gäldenär an-

norlunda öfverenskommer, och äfven för frivillig

försäljning; 2) i enskildas hus för sådan lös egen-

dom, hvartill säljaren äger alt efter behag utsät-

ta ställe; 3) å Börsen af frivilligt till auktion an-

nsälta skepp och skeppsparter samt handelsvaror.

Den som åstundar få något försåldt bör ingifva in-

laga derom till Kommissarien och bifoga noggrann

uppgift, samt för fastigheter, aktier och -skepp,

åtkomsthandlingar. — För Bokauktionskammaren

år ett säftkildt reglemente. — Uttndtninysauktion

k lös egendom må ej utsättas tidigare, än att en

Söndag, utom den på hvilken auktionen blifvit ut-

lyst, dessförinnan kan förflyta. Den får ej bör-

jas, då allenast fa äro tillstädes, och de yppersta

varorna skola sparas tills allt folket är saraladt.

Om borgenär och gäldenär ej kunna överenskom-

ma om stället för försäljningen af fast egendom,

beror det på den senare att välja mellan Lands-

kansliet eller tingsstället i orten. Bjudes vid för-

sta auktionen vårderingssumman eller mer, varde

egendomenr försåld; eljest hålles ny auktion sex

veckor derefter, då fastigheten ovilkorligen skall

försäljas till den mestbjudande, så vida ej samt-

liga fordringsägare annat medgifva, då med ny

auktion iakttagas det näst ofvanför stadgade.

Aarfrwna, dotter af en Kare, som skall hafva va-

rit af Fomhjortorska slägten, Konung Adils förstn

geanål och moder till Etsten.

Jaarlviftliua, en genom flera generationer fortsatt

slägt, hvars afkomlingar nästan uteslutande gått
den presterliga eller akademiska vägen. Vi näm-
na bland dem:

Anrlvllliuw, Petras, Theol. Professor, ledamot
i den kommission, som skulle undersöka trollvä-
sendet i Upknd, har skrifvit Grekiska poemer.
Död 1677, endast 31 år gammal.

Anrivllftiua, Hagniia, Fältpredikant hos Carl

XII och dess biktfader, närvarande vid kalabali-

ken i Bender, hvarvid han föll i Turkisk fången-
skap, Kyrkoherde i Maria församling i Stockholm
och sedan Superintendent i Carlstad. Född 1673,
död 1740.

Aiirivilllne, Carl, Orientalisk Professor i Up-
sala , Linnés efterträdare såsom Sekreterare i Upsa-
la Vetenskaps-Societet, en så utmärkt Orientalist,

att Michaelis ansåg icke Sverige och knappt Tysk-
land äga hans like. Flera stycken i proföfver-

sättningen af bibeln äro af honom. Född 1717,
död 1786.

Anrtvilliua, Per Fabian, Bibliothekarie i Up-
sala och Professor i Vitterheten, har mycken för-

tjenst af bibliothekets ordnande och känd genom
några akademiska tal. Död 1829, nära 73 år
gammal.

Aneén, Sven, Prost, har gjort vidsträckta resor

och uppehöll sig länge vid Drottning Christinas bof
i Rom, hvarest han på allt möjligt sätt öfverta-

lades att ändra religion, och liksom brödren, Da-
niel, der qvarblifva, med försäkran öm ett Kardi-

nals-embete, men förkastade detta och begaf sig

åter till Sverige, der han som Kyrkoherde i Torps
församling fick tillfälle, att under Halmstads be-
lägring vara Konung Carl XI gagnelig, till belö-

ning hvarföre Konungen hugnade honom med ett

så kalladt Kungsbref, hvilket lemnar alla dess ef-

terkommande rättighet till bemäldte pastorat. Au-
séns dotter, Märta Brita, var gift med Kyrkoher-
den Jonas Dalin och moder till den namnkunnige
Olof v. Dalin.

Auslu», Henrik, en på sin tid högt ansedd Pro-

fessor i Grekiska språket i Upsala, och som med
sin befattning förenade Professionen i Svenska och

Romerska lagfarenheten. Född 1603, död 1659.

Anaturvejr* Detta forn-Svenska ord, liktydigt

med öster-väg, förekommer ofta både på runste-

nar och i gamla sagor.
nHan for i Austurveg",

betyder således: Han for öster ut.

Janna» , en socken , med Ströfvelstorp , hörer till 1

kl. reg., och är belägen i Södra Åsbo kontrakt

och härad af Lunds stift och Christianstads län
, £

mil S.S.O. från Engelholm, 1 mil från och 90 fot

öfver hafvet. Socknen består af 44 ± mtl och har

1090 innevånare; dess areala vidd är 6411 tunn-

land. Adr. Engelholm.

Antbertma, Ansgarii följeslagare vid hans första

besök i Sverige.

Avaneemente- eller Mdsfalla-aennlngar, Vid

inträffande ledigheter af embeten ocb tjenster, hvar-

till löningarna af Statsverket utgå, antingen uti in-

delning eller penningar, måste den person, som dertill

utnämnes, afvakta 6 månaders tid, den månad oräk-
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hvarunder hans befordran skett, innan han

får uppbära lönen för den nya tjensten. Under ti-

den far den befordrade ingen lön om han fornt

varit lönlös, eller måste han åtnöjas med den lön

han i sin förra tjenst haft. Den lönebesparing,

som sålunda uppkommer, förbehålles Kronan, hvfl-

ken likväl står i förbindelse, att deraf utdela ett

hälft års lön, efter samma beräkning, som tjen-

stemannen den åtnjutit, åt sterbhuset efter hvar

och en afliden , i verklig tjenst varande eller lön-

tagande tjensteman. Denna utbetalning kallas be-

grafningshjelp eller nådår.

Avaiklir, för detta en gammal befastad stad i

närheten af Christianopel i Blekinge. Lemningar

efter fästningen och kyrkan synas ännu.

Avasu och Wallasia, ett bland de första Or-

denssällskaper i Sverige, stiftades år 1732 i Stock-

holm af Presidenten Carl Fredrik Piper, som sjelf

var Ordförande. Sällskapets Sekreterare var Skal-

den Olof Dalin. Orden hade till föremål upplif-

vandet af framfarne Konungars och hjeltars min-

nen, isynnerhet Gustaf II Adolfs och Carl XII:s,

hvilkas dödsdagar Sällskapet alltid firade. Dess

valspråk var: Tro och Redlighet. Mer känner man
icke om denna Orden, men det är ganska troligt,

att den föranledde Vitterhets-Akademiens stiftande.

Avesta» annex till Grytnäs, beläget i lledemora

kontrakt af Westerås stift, 1
J mil S.O. från He-

deroora, samt 305 fot öfver hafvet. Jemte Gryt-

näs har detta annex en areal af 24,393 tunnland,

hvaraf 2550 äro sjöar och kärr, samt består af

35 J mtl. Folknumraern inom annexet uppgår till

826 personer. Adr. Avesta.

Avetfta, ett bruk, beläget vid Dalelfven, i nyss-

nämnde socken, 2 mil från staden Hedemora. Detta

bruk har undergått många skiften, ägde fordom

åtskilliga inrättningar, hvilka, dels genom vådeldar

blifvit förstörda , och än af en , än af en annan

orsak nedlagts. Att här uppräkna dem alla skul-

le leda till vidlyftighet. Ar 1803 d. 13 Sept. af-

brann hela bruket, hvarvid jemväl kyrkans tak och

dess 7 torn, äfvensom en klädesfabrik, gingo för-

lorade. De flesta af brukets innevånare försålde

kort derefter till Bergslaget sina gårdsplatser, emot

löfte, att för sig och sina barn erhålla fria hus-

rum. För närvarande (Juni 1845) finnas i Avesta

blott omkring 20 personer, som hafva egna går-

dar. Äfven år 1822 afbrann en stor del af bru-

ket, jemte kolhus och qvarn. Inom de sistförflut-

na 10 åren hafva likväl alla brukets verkstäder

blifvit ombyggda. Kopparmyntningen , som en län-

gre tid här drefs, upphörde år 1830, då (?en flyt-

tades till Stockholm. Verkstäderna vid Avesta äro

för närvarande följande: Kopparverket, uppförd t af

tegel, under plåttak, i en byggnad, hvilken inne-

håller: 1) garmakeri med tvenne dubbla härdar

och tre kratsugnar; 2) valsverk med 2 par val-

sar, 4 ugnar och 1 vedsåg; 3) kopparsmedjan
med 3 härdar och 3 hamrar, hvaraf en är ämnes-
hammare för valsverket. Jerpverket består af: en

smedja af tegel, under plåttak, med 5 härdar och
3 hamrar; en smedja, äfven uppförd af tegel, för

en stångjernshammare med härd, en knip- och en

spikhammare med sina härdar, samt en härd för

handsmiden. I öfrigt finnas vid bruket ett bok- eller

stampverk, samt en s. k. snluhytta, en mjölqvarn

med 4 par stenar, såg och tegelbruk. — År 1641

erhöll Avesta stadsprivilegier, men hvilka upphäf-

des år 1686, då bruket åter kom under Härads-

rätts jurisdiktion. I brukets arkiv förvaras ännu

(1845) Avesta Kämnersrätts protokoller från och

med år 1642. — Vid bruket finnas likväl ännu

tvenne Handlande, 2 Garfvare, 2 Kopparslagare,

1 Sade]makare, 1 Kakelugnsmakare , 3 Skomakare

och 2 Skräddare. — Koppartillverkningen vid Ave-
sta, som år 1644 uppgick till 12,580 skepp.d och

år 1744 till 5169 skepp:d, besteg sig sistlidet år,

1844, endast till 2989 skepprd, inberäknad frikop-

paren. — Jernsmidet är privilegieradt till 1350
skeppid, sker med eget tackjern, och skeppas på
Stockholm. Hammarskatten är 13 skepp:d 10 lisp.

Enligt Kongl. Bergskollegii Resolution d. 22 Dec.

1842 får här en särskild härd begagnas för Mo-
rellska smidet. Avesta har för närvarande 700 in-

nevånare och äges af Stora Kopparbergs Bergslag.

Axberg;» en socken, med Hofsta, belägen i Glans-

hammars kontrakt af Strengnäs stift, Örebro hä-

rad och l:sta fögderiet af Nerikes län, 1 mil N.

från Örebro, samt 175 fot öfver hafvet. Socknen

hörer till 2 kl. konsist., består af 44 J mtl och

har 1510 innevånare. Dess areal är 18,815 tunn-

land, hvaraf 1380 äro sjöar och kärr. Adr. Örebro.

Aiberfnliaiuinar, ett jernbruk i Axbergs soc-

ken af Örebro län, 1 J mil från Örebro. Har tre

härdar, 1503 skepprd 13 lisp. privilegieradt årligt

smide och 127 skepp:d frälsesmide, allt af köpe-

tackjern, bch som skeppas på Stockholm. Ham-
marskatten är 13 skepp:d 15 lisp. 7 marker. Till

braket höra ock några manufakturverkstäder. Smi-
desstämpeln utvisar sammanbundna bokstäfverna

W R. Äges af C. L. Holst.

Axehjelin* Fadersnamnet var de Gebern. Lade
sig på de inhemska antiqviteterna , under det han

som brödstudium idkade juridiken. Redan vid 22
års ålder, år 1630, uppdrogs honom att genom-
resa Sverige och afteckna ålderdomslemningar; blef

1637 Assessor i Åbo Hofrätt och tio år senare

Underlagman i Norrfinne lagsaga, hvilken befatt-

ning han dock afsade sig år 1649, för alt egna
sig åt sin älsklings-sysselsättning. Adlades 1651,
då han antog namnet Axehjelm. Vid Antiqvitets-

Kollegii inrättning blef han Assessor deri och, ef-

ter Stjernhjelms död, dess Preses. Han stod i

mycket anseende för sina ovanliga kunskaper och
sin redlighet. Född 1608, död 1692.

Axelioliii, beläget på Axön i Wenern, utanför Se-
gestad socken i Wermland. Detta fäste, hvaraf

lemningar ännu synas, är i historien blott till nam-
net bekant. Det skall hafva blifvit förstördt af

Engelbrekt.

Axel ocli Maria» hufvudpersoner i ett poem af

Esaias Tegnér. Man har satt i fråga om någon
verklig händelse ligger till grund för detta skona
skaldestycke. Sanningen torde man komma när-

mast, om man dertiU svarar både ja och nej.

Det märkligaste är, att, sedan poemet blifvit kändt
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och atbredt, man lokaliserat åtskilliga händelser,

som besjungas den. På det så kallade Stora Nä*
sot i Södertörn, omflutet af en halsvik ock af

Landtfjärden, utvisas invid bafsstranden det stäl-

le v der poemets hjelte, Axel, aflidit, och icke

långt därifrån Axels och Marias förmenade hvilo-
ställe, en liten hjertformig grön kulle under nå-

gra löfträd.

Axel ock WAlSM»raj« Historien om dessa tven-

ne personer hör till det skönaste vårt lands häf-

éer kanna uppvisa, och har af många, äfven på
senare tider, blifvit poetiskt behandlad. Den

mest intagande af dessa behandlingar består dock

i en argammal folkvisa. Endast inom Bohus län

lefver händelsen äfven i en folksaga. Vi vilja

i korthet anföra Axels och Walborgs lefnads-

händelser ar folkvisan, med de tillägg folksagan

dervid har att göra : "På Haltas , en gård i Drags-

marks grannskap (Bohus län), bodde i fordom-

tima den sköna Walborg- Ingemarsdotter, bvil-

ken redan i barndomen älskades af sitt syskon-

barn , den ridderlige Axel Thordsson. Medan den-

ne tjente vid kejsarens hof för de gyllene spor-

rarne, samlade den unga tärnans allt mer och mer
uppblomstrande skönhet omkring henne en skara

tillbedjare, ibland hvilka stod främst den Norrske

konungasonen Hakon, med magtens och bördens

lysande företräden på sin sida. Träffad af ryktet

härom, skyndade Axel, som nu vunnit ära och

namn, tillbaka till fäderneslandet, återfann sin

barndomsvän älskligare, men icke mindre trofast

än förr, och förnyade med henne de fordna eder

om evig trohet och kärlek. Men utom det , att de

båda älskande voro nära ' beslägtade , hade de af

samma faddrar blifvit borna till dopet, och voro

således dopsyskon, och af denna tillfällighet be-

gagnade sig den försmådde konungasonen, för att

tillfredsställa svartsjukans och det sårade högmo-
dets kraf. En tjenst villig munk framdrog en för-

ut i Norden okänd påflig bulla, som förbjöd äk-

tenskap emellan personer, hvilka befunno sig i den-

na andliga slägtskap (Gudsivio), och på grund af

denna ningade prins Hakon presterskapet att hög-

tidligen upplösa förbindelsen emellan Axel och hans

trogna brud. Detta skedde inför högaltaret i Ma-

riekyrkan, i hofvets och kapitlets närvaro, i det

biskopen med ett svärd sönderskar den duk, de

begge älskande fränderna böllo emellan sig, till ett

tecken att det band, som hittills förenat dem, nu

var för evigt slitet. Med den hjeltemodiga stånd-

aktighet, hvaraf endast en ädel qvinna är mägtig

och dock trogen sin kärlek, bar den olyckliga

värnlösa jungfrun sitt öde, under det riddarens

mod svigtade. Men Hakon fick icke länge njuta

frukten af sin föga konungsliga bragd. Inom kort

blef det örlig i landet, och härbudet kom äfven

tffl herr Axels gård. Glömsk af fordna oförrätter

skyndade den ädle att erbjuda sin arm åt den

furste, som beröfvat honom hans lefnads lycka.

Striden stod på Fidje hedar i Lyse socken , på det

närliggande Stångenäs. Hakon stupade och Axel

hämnade hans död; men föll sjelf, i segrens stund,

dödligt sårad till jorden. Han befallde då sina

män, att föra sig öfver tffl Dragsmark; men dog
under vägen med den älskades namn på läpparne.

Vid Lökås i Bokeoäs socken utvisa två stenhällar

det ställe, der han uppgaf sin ridderliga anda. Vid
underrättelsen om herr Axels död, lät den sörjan-

de Walborg viga sig till himlens brud, och hel-

gade, i Dragsmarks kloster, sina återstående dagar
åt minnet af sin barndomsvän. Der genomlefde
hon ännu i den trånga cellen många långa år, in-

nan döden gjorde slut på hennes lidande.
n — Så

långt sagan. — Vi vilja tillägga, att skön Wal-
borgs stoft förmultnade helt nära den kyrka, som
varit \ittne till hennes lidanden och uppoffringar.

Ännu för fö år sedan utmärkte en fyrkantig graf-

sten hennes förmodade hvilorum; men är nu gömd
under en uthuslänga. Likväl göres ännu till den-
na graf talrika vallfarter af kringliggande orters

invånare. — Det måste slutligen nämnas , att forska-

re äro ovisse, så väl om tiden, som stället för den-
na romantiska tilldragelse. Men da man tager of-

vannämnde omständigheter i beräkning, jemte det,

att den nämnda visan om de två älskande tyckes

företrädesvis vara hemmastadd i trakten af det

sköna Dragsmark, der den ännu sjunges på en gan-
ska täck melodi, äfvensom att de bevis man sökt

förete derför, att händelsen skulle timat i Norri-

ge, äro alltför svaga, synes största skäl vara för

handen, att händelsen timat i vårt land. — Flere

skalder bafva behandlat detta sköna ämne, och
näst författaren till den oftanämnda folkvisan, bar

Danmarks Oehlenschläger dervid lyckats bast.

Axevalla» fordom ett befästadt slott i Walla hä-

rad af Westergöthland, en mil från Skara. Man
känner icke med säkerhet när det blifvit anlagdt;

men man vet, att konungarne Inge och Sverker stun-

dom uppehöllo sig härstädes. Det har flera gånger
blifvit förstördt, och kallades 1315 Nya Axevalla.

År 1362 lärer det varit alldeles förfallet, ty nämnde
år beslöto ständerna, att fästet skulle åter istånd-

sättas, såsom en nödvändig fästning emot Dan-
skarnes infall. Första oenigheten emellan drott-

ning Margaretha och konung Albrekt uppstod på
Axevalla, såsom följd deraf, att drottningen, år

1388, låtit uppföra ett fäste nära intill Axevalla,

för att ifrån delta slott afhålla all tillförsel, och

sålunda bringa det till öfvergång. Albrekt för-

klarade henne då krig; men påföljande året 1389
måste han uppgifva det till henne. Det innehades

sedermera af fogdar. Engelbrekt sökte flera gån-

ger, men kunde aldrig, intaga det. Fästets öfri-

ga öden, tills det förstördes i Sten Stures tid

år 1471; äro föga märkliga. Det var i medel-

tiden ett slags centralfastning för orten; men den-

na borg, för hvilken så mycket blod flutit, har

längesedan försvunnit, så att knappast några spår

synas af densamma. — I grannskapet af Axe-
valla finnas åtskilliga lemningar efter vida äldre

borgar.

Axevalla hed» mönstrings- och exercisplats för

Skaraborgs och Westgötha-Dals regementen. Plat-

sen, som är högst ändamålsenlig, blef under Gustaf

IV Adolfs tid planerad, isynnerhet för lustläger.

På heden är en gammal halfkorsgraf, af folket i

11
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orten kallad Jdttqrtfoen *Her Odmsgrafven
,
jemte

fyra andra dylika. År 1805 famös några ske-

letter i don förstnämnde.

Axholm 9 ett såteri om 3 mantal i Fläckebo soc-

ken af Westmanland. På en holme i den så kal-

lade Fläckebo-sjön har det s. k. Axholms slott

varit beläget. Riksdrotset grefve Magnus Brahe,

bvilken omkring år 1539 ägde gården, säges

hafva anlagt slottet. Det beboddes någon tid af

grefvinnan Ebba Brahe. År 1814 uppfördes på
den gamla muren en Göthisk paviljong, äfvensom

hela holmen förvandlades till park.

Axlnit, ett mineral af slägtet silikater, bestående

af kiselsyrad kalk-, talk- och lerjord samt man-
gan- och jernoxid. Det förekommer i Dannemora
och Nordmarks grufvor, alltid kristalliseradt uti

platta och tunna, längsefter fint refflade, fyrsidi-

ga, genomskinliga prismer af brunaktig, men mot
ljuset i grönt dragande, förg.

A*mar, ett jernbruk, beläget i Hamrånge soc-

ken af Gefleborgs län. Har fyra härdar, hvarof

dock tvtnae äro flyttade ttfl Tönnebro i Skogs
socken. Årliga tillverkningen af privQegiermdt

smide utgör 2533 skepptd 6 lisprd af eget tack-

jem. Stångjernet skeppas på Gefle och Stockholm.

Hammarskatten är 25 skepp.d 6 hsp:d 13 marker.

För husbehofssmide finnes här ett manufakturverk.

Brukets disponent är för närvarande Bergman von
Schinkel.

åxtoraa 9 en by nära staden Warberg, der Damska
hären år 1565, under Rantsow, slog läger och för-

skansade sig bakom en vagnborg. De Svenske , un-
der Hästesko, voro dem öfverlägsne, och skulle tro-

ligen kunnat helt och hållet förstöra fienden, om
icke anföraren gjort ett oförsigtigt anfall och der-

vid svikits af det Tyska rytteriet. Mörkret åt-

skiljde de stridande, hvilka begge tillskrefvo sig

segern. Svenskarne förlorade 1700 man, flera fa-

nor och trettio kanoner; Danskarne den Jutländska

adelsfanan, en mängd fångar och byte. Denna
drabbning, som stod d. 20 Okt., kallas äfven sla-

get vid Svarterå.

aml« 9 Joliaa » (skrifves äfven Bazius)
,
biskop

i Wexiö de sista två åren af sin lefnad; en lärd

man och på sin tid utmärkt predikant, författare

till åtskilliga theologiska och kyrkohistoriska skrif-

ter; född 1581, död 1649. Hans son,

llaailnif Jolian, uppsteg .efterhand till den

högsta presterliga värdighet i Sverige, till er-

kebiskop. Härtill bidrog, utom mannens lärdom
och fromhet, den lyckan han hade att först

blifva informator för riksdrotset Pehr Brahes

brorson, Nils Brahe, och att sedan blifva hofpre-

dikant hos drottning Christina, Carl Gustaf och
hans gemål. Följden häraf var, att han år 1658
utnämndes till kyrkoherde i Wingåker, år 1667
till biskop i Wexiö, hvarifrån han, sju år deref-

ter, flyttades till Skara och 1677 till erkebiskops-

stolen. Denna innehade han blott fyra år; eme-
dan han afled hastigt d. 12 Maj 1681, i en ål-

der af icke fullt 56 år.

Babord, venstra sidan af ett fartyg. Häraf upp-
komma benämningarne: babords-vant, babords-stor-

röst, o. s. v.

Back » den ställning ett segel innehar, då det af

vinden pressas akterut mot masten: äfven den del

af $fverdäcket, hvilken är mellan akterkanten af

fockröstet och förstäfven.

Barka, annex till Säfve, beläget på ön Hisin-

gen i Götha elf, i Elfsysslets södra kontrakt af

Götheborgs stift, | mil N.N.O. från Gölheborg.

Det består af 30 { mtl. och har 915 invånare.

Dess areala vidd utgör 2,754 tunnland, af hvil-

ka 220 äro sjöar och kärr. Adr. Götheborg. —
För sin fruktbarhet är denna socken nämnd Jfotit-

gens trädgård, hvilket namn tillika tillkännager den

näringsgren, hvaråt inbyggarne hufvudsakligen ög-
na sig. Genom en mängd nyare odlingar har sock-
nens minnesmärken gått förlorade.

BackAino, Bohus läns regementes mötesplats, be-

lägen i Ljungs socken. Flere byggnader, såsom
matsalonger ,och sjukhus äro här uppförda.

Barkar) d , en socken, som hörer till 3 kl. reg.

och är belägen i Medelstads kontrakt och härad,

Lunds stift och Blekinge läns lista fögderi, 3£
mil N.V. från Carlskrona, lj mil N.N.V. från

Ronneby. Socknens areal är 24,832 tunnland, hvar-

af likväl 1,950 utgöra kärr och sjöar. Den har

2,22S invånare, och består af 21 £ mtl. Adr.

Ronneby.

Backe » Carl, prost och kyrkoherde i Skärskinns

pastorat af Östergöthland, död i början af 1800-
talet; gjorde sig känd genom åtskilliga smärre
skaldestycken.

Backalapa, Backvippa, Gökskälla, Oxöron, Tjäl-

sippa, Tjältuppa, Väderört (Anemone pulsatilla),

en mångårig växt, som förekommer på kullar och
sandmoar i de skogiga delarne af de mellersta

och sydliga landskaperna. Den innehåller en betyd-

lig mängd anemonin, och är till följd deraf, i färskt

tillstånd, ganska skarp. — Nyttjades fordom i

medicinen.

Backstuerulijofi. Härmed förstås personer af ar-

betsklassen på landet, fattiga, men derföre icke

alltid tiggare, hvilka fått tillåtelse, att, på en an-
nans ägor, uppsätta en liten stuga, eller åt hvilka

man upplåtit en sådan. Dessa små boningar, ofta
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belägna på höjder eller på sluttningar af aMuia,
halva blifvit med ett gemensamt namn kallade

backstugor. Invånarena i dem beräknas öfver he-

la riket till 270,000, hvaribland likväl deras

kemmavarande barn öfver tio års ålder icke äro

upptagna. Största antalet deraf förekommer i Mal-

möbos lan
,
nemligen 24,860 personer, och det min-

sta i Jemtland, der de likväl åtgöra 2,764. En gan-

ska stor del af dessa falla förr eller senare fattig-

vården till last.

mfiiitlsnJsMui» vild poley, svart hö (Thymns ser-

pyUum), en mångårig bnskartad växt, hvaraf fin-

nas tvenne varieteter. Den ena växer öfverallt i de

mellersta och södra landskaperna, samt i de norra

närmare kusterna på slätter, kullar och ljunghedar;

den andra, som är växtligare, finnes, ehuru sällsynt,

i Skåne och Blekinge. Växten bar angenäm, aro-

matisk mkt och begagnades fordom i medicinen.

For lår och getter utgör den ett godt foder; men
hästar och nötkreatur rata den. Deremot är den

mycket besökt af bien och ger utmärkt god

, (ledre), ett jernbruk, beläget i Fryksän-

de socken af Wermland, har en härjl och 450
skepp:d årligt privilegieradt smide med köpetack-

jern, hvilket smide skeppas på Götheborg och

kvarföre erlägges 4 skepprd 10 lisprd hammarskatt.

Ägare: E. G. Myrin. Smidesstämpeln: S. H.

aavdm» (Orre), ett jernbruk, beläget i Fryksände

socken af Wermland. Bruket har tvenne härdar,

900 skepp.d privilegieradt årligt smide , med köpe-

tackjern, hvilket smide, hvarför erlägges 9 skepp:ds

hammarskatt, skeppas på Götheborg. Ägare äro

J. R. och C. EL Geijer. Smidesstämpeln: S. H.

laiape. Detta icke särdeles gamla embete har

sitt reglemente i Collegii Medici ordning för Ba-
dare i Riket af d. 19 Dec. 1807.

ladelaad eller Balanda, en socken, belägen

vid Mälaren, inom Westerås stifts Domprosteri,

Siende härad och Westmanlands län, J mil från

Westeras. Socknen körer till 2 kl. preb., består af

42 % mtl. och har 960 inv. Dess areal är 10,021

tunnland, hvaraf blott 30 äro sjöar pch kärr. Adr.

Westerås. — Genom socknen löper den så kallade

Baluadsås. Belägenheten är i öfrigt ganska flack med
tämligen god jordmån. Kyrkan år mycket gam-
mal och ganska vacker. I socknen förekomma

mångfaldiga minnesmärken, isynnerhet på den nyss-

nämnda åsen, i grannskapet af hvilken äfven är

ca tall, uppväxt i remnaa af ett högt berg. Det-

ta träd kallas af allmogen i orten Ktinto-tall, och

har, intill senare tider, hållits i stor vördnad. Den

sa kallade Anundshögen eller Änshögen (hvarora

se under detta ord), är belägen inom denna soc-

ken, jenrte ett stort antal högresta bautastenar

och väldiga ättehögar. Man har i socknen an-

märkt en ödelagd kyrka,' kallad Furby, hvilken län-

ge varit bibehållen till tak och väggar. Är 1470

upphörde man att nyttja denna kyrka, derföre att

•a svinna i rusigt tillstånd hår mördat en annan,

om jutottan.

BaWUm» an Neger, som i Sverige vannit ett slags

märkvärdighet Hans verkliga namn var Adolf

Ludvig Gustaf Fredrik Albert CouschL Han föd-

des, omkring år 1753, på Daaska ön S:t Groix,

köptes som barn af en Dansk sjökapten, och skänk-
tes af Danska etatsrådet Reiser, hvilken sedermera

flyttade till Stockholm, åt drottning Lovisa Ul-

rika. Gossen var då ungefar sju år gammal. Drott-

ningen omfattade honom med mycken välvilja; han
biel' hennes förklarade gunstling, och således na-
turligtvis äfven hela hofvets. Hon ville med ho-
nom göra ett försök i uppfostringsläran. Gos-

sen skulle nemligen fa uppväxa utan aga, och fritt

få öfverlemna sig åt alla sina infall. Han tillät

sig mycket sjelfsvåld, och man kallade hpnom
den lilla upptågsmakaren , narren (Badin), hvil-

ket sedermera blef hans tillnamn. Emot förmodan
lyckades detta uppfostringssätt och den vilda na-

turmenniskan blef en from, välsinnad, pålitlig och
aktningsvärd man, som icke heller saknade kunska-
per. Äfven såsom fullväxt bibehöll han drottnin-

gens, hennes dotters och till en stor del äfven de

kongl. prinsarnes förtroende, och rättfärdigade det

genom en trohet och tillgifvenhet, hvilken bestod

hvarje prof. På sin sotsäng befallde Lovisa Ul-

rika honom att rida in till Fredrikshof, och ur

hennes byrå uttaga samt olästa uppbränna en mängd
papper, hvilken befallning Badin till punkt och

pricka verkställde. Gustaf IH, som gerna velat

lära känna åtskilliga af sin moders hemligheter

sade, vid underrättelsen härom, med vrede: "Vet

du väl, svarta menmska, att sådant kan kosta ditt

hufvud!" — "Det är i Ers Maj-.ts våld", svarade

.Badin oförskräckt; "men jag har ej kunnat hand-

la annorlunda." Gustaf gjorde rättvisa åt tjena-

rens trohet, och belönad© honom derföre genom
förläningen af tvenne hemman på Svartsjö och ge-

nom titeln af assessor. Denna titel ville Badin

likväl icke bära, utan svarade alla som gåfvo ho-
nom den: "Har du någonsin sett en svart asses-

sor?" — Han benämnde nemligen alla menniskor

med ordet du, den enda frihet han bibehållit från

sitt fordna naturtillstånd: Han var två gånger gift

;

men efterlemnade inga barn, och dog år 1823,
ungefär 70 år gammal.

BfMl-orter. De förnämsta badorter, der saltsjö-

bad begagnas, äro Strömstad i norra Bohus län,

Grebbestad i Tanum socken (hvilket likväl ännu icke

är tillräckligen bebygdt), Gustafsberg vid Udde*-

valla, Marstrand i södra Bohus län samt Warberg
i Halland. Af dessa badinrättningar äger troligen

det i Strömstad det saltaste vattnet. Gustafsberg

har deremot fördelen af ett sundt och angenämt

läge. Äfven de öfriga badställenas vatten lärer i

•älta understiga det vid Strömstad, hvars bekanta

gyttja, hvilken likväl begagnas äfven vid Gustafs-

berg, tillika berättigar Strömstads badinrättning

till första rummet. — Bad med gyttja kunna

dessutom erhållas vid Loka i Grythytte soc-

ken af Örebro län, samt vid Porla i Skager-

hults socken af samma län. För dem, som fö-

reträdesvis söka bot för inre åkommor, såsom

en utväg att hämma de yttre, äro dessa sä-

kerligen högst nyttiga. — Se vidare de särskildta

badorterna.
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Badttubacken, en höjd, belägen i Mora soc-

ken, icke långt ifrån kyrkan. Bekant deraf, att Ko-
nung Gustaf I derifrån talade till allmogen.

Bafonr, ttllbert, en Skottländare i Svensk

tjenst, hvilken, jemte Mornay, anklagades och af-

rättades år 1575, för en sammansvärjning mot ko-

nung Johan III. (Se vidare: Mornay.)

Dager, Haquln, en förmögen och ansedd hand-

lande i Malmö, har blifvit ryktbar genom sitt be-

gär att uppträda såsom författare och poet, hvil-

ket likväl mindre skedde för att dermed inlägga

ära och vinna utmärkelse, än för att gagna ge-

nom sina upplysningar i ekonomiska mål och upp-

rätthålla sin verkliga eller förmenta rätt. Hans

namn har härigenom blifvit synonymt med det af

en olycklig rimmare, och såsom sådant har det

erhållit ett slags , ehuru tvetydig odödlighet. Född

1710, död 1782.

Bageri. Dessa finnas i vårt land sedan år 1622;
men bagare omtalas redan i mycket äldre hand-

lingar. Lagen föreskrifver, att, utan läro- och ge-

säll-år, må burskap å salubageri vinnas i alla stä-

der, utom Stockholm. , Se vidare: Lagsamlingen.

Baggar-Staket, ett ställe vid Baggars-fjärden

i Bo kapell af Roslagen, är märkligt deraf,

att Ryssarne, som här ville göra en landstig-

ning år 1719, blefvo tillbakadrifna af Söderman-

ländningarne.

Bagge, Fredrik , kyrkoherde i Marstrand, en

lärd, driftig, verksam och kraftfull man, känd som
författare af flere theologiska skrifter och utgifna

predikningar, likväl mest ryktbar genom sin oför-

skräckta patriotism. Då Danskarne under Gylden-

löw, år 1677, intagit Marstrand, befalldes Bagge
att från predikstolen oppläsa en förbön för Danske

konungen och de Danske vapnen. I det stället

bad han som vanligt för Sveriges konung, hans

här och hans framgång mot sina fiender. Till

straff härföre blef han gripen, förd till Fredriks-

hall och dömd till döden, hvarifrån han dock fick

lösa sig med tredubbel mansbot. Han stod i myc-
ken nåd hos Carl XI, som gaf honom Solber-

ga pastorat till prebende, och utnämnde hans

begge unge söner till kyrkoherdar. Född 1646,
död 1713.

Bagge, Jakob, en af Gustaf I:s och hans son

Eriks trognaste tjenare och skickligaste anförare.

Han lärer hafva varit född Norrman eller HaUända-

re. Säkert är, att han var Dansk undersåte, ty hans

fader gick först år 1523 från Ghristierns tjenst i

Gustafs, hvarvid sonen, då redan 24 år gammal,
följde honom. På den tiden fanns ingen bestämd

åtskillnad emellan land thären och flottan, utan

både befäl och manskap kommenderades än till den

ena än till den andra. Bagge blef således år 1541
under-amiral och följande året öfverste för ett re-

gemente till lands. Han hade förut utmärkt sig

vid intagandet af Halmstad. Under Dackefejden var

han bland dem, som genom sin klokhet och oför-

skräckthet verksammast bidrogo till upprorets däm-
pande och Dackes fördrifvande. År 1555 an-

förde han en flotta mot Ryssland, hvilken egent-

ligen skolie andersöka tillståndet på gränsen mel-

lan begge staterna och anledningen till de ströf-

tåg och fiendtligheter, som derstädes ägt mm.
Bagge gick härvid tillväga med lika mycken fbr-

sigtighet, som käckhet. I Wiborg, belägrad af den

största här, som någonsin hotat Sverige, 150,000
man Ryssar, räddades han, jemte staden och kan-

ske hela landet, af en bland dessa tillfälligheter,

dem menniskan kallar en slump; men som utgör ett

af de medel i försynens band, hvarigenom hon, utan

vår vetskap eller medverkan, befordrar sina ända-

mål. Andra natten efter fiendens ankomst, inför-

de Svenskarne i staden en mängd med hö lastade

vagnar, öfver en lång kafvelbro. Dånet deraf väck-

te hos Ryssarne den förmodan, att en ofantlig

krigsstyrka anländt till stadens undsättning, hvar-

före de grepo till flykten. — Under Eriks krig

med Danmark var det likväl som Bagge vann sin

största ryktbarhet, genom de bragder till sjöss

han då utförde. Vid Bornholm, der han råkade i

strid med Danske amiralen Brockenhusen , d. 30
Maj 1563, tog han honom sjelf till fånga, jemte

hans skepp och tvenne andra, hvaröfver Erik Mkt

de segrande hålla ett lysande triumftåg i Stock-

holm. Vid Öland samma år, d. 11 Aug., stridde

han hela dagen med aderton Svenska skepp emot
trettiotre Danska och Lybska, utan att någondera

anses hafva behållit segern. Följande året satte

en gräns för hans framgångar. En storm hade

skingrat flottan, så att han endast med några få

skepp mötte fienden, hvars styrka bestod af 28
Danska fartyg, utom de Lybska. Striden varade

ända till aftonen, med fördel för de Svenske. Föl-

jande dagen förnyades den; men Bagge hade då
endast två skepp med sig, hvilka slutligen äfven

öfvergåfvo honom. Icke desto mindre fortsatte

han ensam den olika striden, tvang det ena fiendt-

liga skeppet efter det andra, att med förlust dra-

ga sig derur, och först när hans eget var äntradt

och i brand, gick han med en del af sitt man-
skap öfver till den fiendtlige amiralen och gaf sig

fången. Det Svenska amiralskeppet Mars sprang
straxt derefter i luften med 800 Svenskar, 300
Lybeckare och en mängd Danskar. Bagge fördes

fången till Köpenhamn, der han synes hafva blif-

vit väl behandlad af fienden, som förstod värde-

ra hjelten och den ädle mannen. Hans döds-år är
obekant.

Bagre, Jonas Sanrael» född 1803, fil. mag.

1829, adjunkt i fysiken vid teknologiska institu-

tet i Stockholm 1830, professor vid bergskolan i

Fahlun 1839. — Af trycket utgifvit: Elementar-

kur* i Fysiken, såsom förberedelse till studium af
Fysiska Teknologien, samt A. Morins Handbok i

Praktisk Mekanik, öfversatt, under iakttagande al

alla formler och tabellers reduktion efter Svenskt

mått- och vigt-system, och med betydliga tillägg

försedd. Anlade i Stockholm
,
gemensamt med ke-

mie professorn J. Åkerman (under firma: J. S.

Bagge * Komp.), en fabrik för allehanda kemiska
fabrikater, hvarest tillverkas eau de cologne, skrif-

blåck, rakstriglar, afvägnings-instrumenter, svaf-

velstickor, munniack, m. m. Denna fabriks tillverk-
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ungar halva tillvunnit sig ett allmänt och rätt-

vist förtroende.

»•CEC » Itorents Peter» anställd i Pommern

,

med titel af hofräd; gjorde sig tidigt känd ge-
nom några smärre poemer och på senare åren ge-
nom en heroid: Gustaf Wasa till Oscar, en skrift

på Tyska: Hetlige Spuren, o. s. v. Född 1775;
han lärer hafva dött omkring år 1830.

»sjsjetofta hälsokälla, på Baggetofta ägor nä-
ra Uddevalla, ehuru af medelmåttig beskaffenhet,

år af badgäster flitigt besökt.

ntasrajhua-fjlircteii , en vik af Östersjön, ingåen-

de i Wäddö socken af Roslagen. Ett ställe med
namnet Bagghvs ligger vid samma fjärd.

BaggbyttAn , ett jerobruk i Thorsåkers socken

af Gefleborgs län. Har 1 bard och 208 skepp:d

11 lisp:d privilegieradt smide med eget tackjern,

hvilket smide skeppas på Gefle och Stockholm.

Hammarskatten är 2 skepp:d 1 lisp:d 14 marker.

Äges af bergsmän. Smidesstämpeln : B.

BtssjsjnlUet , ett näs på Källstads ägor i Stöde

socken af Medelpad, hvarpå synas lemningar efter

en gammal borg.

Bnffå och Borffen, jernbrok i Skinskatte-

bergs socken af Westman]and. Har 5 härdar, 3,104
ikepp:d 3 lisp:d privilegieradt årligt smide af eget

tackjern, hvflket smide, hvarföie erlägges en ham-
marskatt af 26 skepp.d 7 lisp:d 13 marker, skep-

pas på Stockholm. Högre frälsesmidet ntgör här

465 skepp:d 16 Usp:d 13 marker. Ägare: J. C
Holmqvist. Bruksstämpeln: B:å.

DssajlM», medlemmar af det parti, som i början

af 1200-talet höll med konung Måns Erlingssons

söner emot Norrske konungen S erre.

Bahr, Sohmm Vredrik, född på Gottland d.

10 Aug. 1805, kemie adjunkt vid teknologiska

institutet i Stockholm; har gjort sig känd genom
åtskilliga skrifter, såsom en samling af dikter, an-

teckningar om Ryssland under en resa till Peters-

borg, m. m.

Bajonett-fttktnlng är konsten att med geväret,

i förening med bajonetten, utföra så väl anfalls-

som försvarsrörelser, i öfverensstämmelse med de

för faktkonsten i allmänhet gällande lagar. I de

flesta länder af Europa har den redan en längre

tid ingått såsom ett vigtigt element i soldatbild-

ningen. Bajonett-fäktningen saknar väl ännu ett på
erfarenheten grundadt stöd för dess praktiska an-

vändbarhet; men då soldatens sinnesnärvaro, fintlig-

bet, hurtighet, uthållighet och mod genom den-

samma uppöfvas och utbildas, bör densamma hafva

ett vigtigt inflytande på utgången af alla de strider,

der blanka vapen begagnas. Den äldsta afhandling

öfver bajonett-fäktning man känner, är utgifven i

England 1792. Sachsen kan dock tillräkna sig

åran af att först hafva infört densamma inom sina

härar, efter ett af kapiten Selmnitz 1825 upp-

natt reglemente. Redan flere år förut hade dock

Ung, på ett läger i Skåne (omkring 1817),

för dåvarande kronprinsen uppvisat en afdelning

soldater, inöfvade efter en af honom uttänkt me-
thod i bajonett-fäktning. Saken, såsom inhemsk och

helt och hållet ny, förmådde likväl ej väcka något
allmännare deltagande, och föll åter nästan helt

och hållet i glömska till omkring år 1829, då i

följd af bajonett-fäktningens användande i andra
länder, den började väcka uppmärksamhet äfven
hos oss. Först sedan 1836 bar den varit all-

mänt införd och öfvad inom Svenska hären, efter

ett af Ling utarbetad! reglemente. Öfningarne
grunda sig på en af honom bestämd theori för

stötvapen i allmänhet, och lära soldaten att med
spets eller kolf utföra anfalls- och forsvarsrö-

relser emot infanterist eller kavallerist, under

alla de förhållanden, som kunna förekomma i en-
skild strid.

Bak-allfver, ett smycke, hörande till Blekingska

qvinnodrägten , som bäres om halsen, och består

af förgyldta sammanhängande silfverknappar , uti

bvilka kantiga löf äro fastade, och hvari hänger
ett rundt bröstsmycke, omgifvet af förgyldta löf.

Balanlter äro stenvandlade skal af mångskaliga
musslor, tillhörande cirripidernas klass, till for-

men koniska eller liknande ett ekållon, öppna i

spetsen och delade i 4 till 13 flikar, hvaraf de få

utseende af en icke fullkomligt utslagen tulpan-

knopp, ofta med basen hvilande på andra förste-

nade sjödjur eller deras skal, och förekomma
ymnigt, samt ganska stora, uti skalbackarne vid

Uddevalla.

Baldakin , ett slags med guld och silfver inväfdt

tyg, hvilket ofta omtalas under medeltiden. Rim-
krönikan sjunger:

Och var theras bröllopsklädi

Af baldakin och blyant.

Bt&lders-bra (Antbemis cotula). Denna öfver he-

la Sverige allmänna växt, som äfven på Island bi-

behåller sitt nämnda namn, har i och för det-

ta en viss märkvärdighet, öfversatt på nu bruk-

lig Svenska, betyder nemligen detsamma som Böl-

ders ögonbryn. Eddan omtalar, att en blomma finnes,

som är så hvit som guden Balders ögonbryn, och

att hon deraf fatt sitt namn. Otvifvelaktigt är den

blomma, som eddan menar, just den ifrågavarande,

hvilken likväl blott i Sveriges södra orter behåller

sitt gamla namn (vanligen Balsbrö)\ men kallas all-

männeligen surkullor, för sin ampra lukt.

Ilaldråneje , annex under Högestad, beläget i Her-

restads kontrakt af Lunds stift, och i£ mil från

Ystad. Det utgöres af 16 \ mtl. med 430 invå-

nare, och har en areal af 4,189 tunnland, hvar-

af 55 äro kärr och sjöar. Adr. Ystad.

Hallar, Balter , (mythol.), kallad den kvite Gu-
den

,
vanligen den gode. Han var den skönaste , from-

maste, renaste, älskligaste och mest tillbedjans-

värda af alla Asar. Det berättas, att en gloria

af strålar omgaf hans hår, och eddan tillägger,

det hans ögonbryn voro så skinande, att en liten

blomma, hvit som snö, fått sitt namn deraf (Bal-

ders-brå). Balder var Odens och Friggas son. Hans

gemål var den sköna Nanna, och deras son, Forsete.

Balder var så rättvis, att när han hade afkunnat

ett domslut, stod det ej mer att indra, ej heller
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kunde någon af de andra gudarne gira det ringa-

ste inkast deremot. Han var så god, att bans

väsende var idel kärlek, hvarföre icke allenast

menniskoroa, utan äfven alla gudar, älskade ho-

nom högt. Derjemte förenade han den hos alla

Nordiska gudar förekommande egenskapen af tap-

perhet och mod. (Se vidare: Loke.)

Baleygr, (mythol.), ett binamn , som tillades Oden

och som betyder den skön-ögde.

Balgnteltlar, (ichneumonides) , ett till steklarnes

ordning hörande insektslägte, hvaraf flere arter fö-

rekomma hos oss, och äro vanligen svarta eller rö-

da till fårgen. De utmärka sig så väl för sitt

lefnadssätt, som den nytta de åstadkomma, deri-

genom att de hindra andra skadliga insekters allt-

för stora förökning, emedan de lägga sina ägg ej

blott uti andra redan utbildade insekter, utan äf-

ven i larver och puppor, och få eller inga in-

sektslägten äro fria från dessa gäster, i anseende

till den fintlighet, hvarmed de uppsöka föremålen

för sina anfall, i hvilkas kroppar äggen nedläggas

medelst ett eget organ, kalladt äggläggningsrör,

med så stor hastighet, att det nästan är omöjligt för

den angripne att undvika det. Den utkläckta larven

lefver ofta flera månader uti den insektslarv hvar-

uti ägget blifvit lagdt, och oaktadt han till slut

förtärt allt utom hud och tarmar, så skonar han

likväl sorgfälligt lifsorganerna, likasom han hade

sig bekant, att dess egen tillvaro beror af den

larvens lif, uti hvilken han uppehåller sig, och

först då han är tillräckligt utbildad, för att kun-

na lemna sin boning, dödar han det djur, hvars

hjelp han ej längre behöfver.

Bali omtalas, jemte Ubir , såsom en af de förnäm-

ste runoristare i Sverige omkring år 1000.

Ballnfrata , en socken , hörande till 2 kl. konsist.

,

belägen i Hagunda kontrakt och härad, Upsala

stift och län, 1| mil från Upsala och vid Mäla-

ren. Socknen utgöres af 38
-J

mtl. och har 510
invånare. Dess areala vidd är 4,83? tunnland, hvar-

af 80 äro sjöar och kärr Adr. Upsala och Wijk.

Så väl i kyrkans vapenhusdörr, som vid Masta,

Måsta gärde, Frövij, Norsta, prestgården och byn

Wik ses en mängd runstenar. ,

Baljemo hed» en stor ljunghed, belägen i Bä-

rebergs socken af Westergöthland. Heden är myc-
ket bekant för sina fornlemningar. En Baljier skall

med sin son här stupat och vara begrafven. Mån-
ga bautastenar och stensättningar, deribland en

så kallad jättestuga, synas på heden.

Balk» ursprungliga namnet på afdelningar af la-

gen. Namnet härleder sig från Isländska ordet:

bälkr
,
afdelning. — Äfven omhägnader kring kyr-

kor kallas balk.

Balkalura, en socken, jemte Snårestad och Skär-

by, belägen i Ljunits kontrakt och härad af Lunds

stift och Malmöhus län, vid hafvet, samt | mil

V.N.V. från Ystad. Socknen hörer till 2 kl. patr.

och patronrättigheten tillkommer ägaren af Mar-
svinsholm. Den består af 17 £ mtl. och har en

areal af 2,152 tunnland, af hvilka endast \ äro

kärr oeb sjöar. Adr. Ystad.

Balleratea eller Raatea kallas en på Falna,

vester om Fahlköping belägen stor kullersten,

hvilken har många ihåligheter, som föranled t an-

tagandet att stenen varit ett offeraltare.

Balsamerång kallas de behandlingssätt, som an-

vändas till att mot förruttnelse skydda döda djurs,

och företrädesvis menniskekroppar, med någorlunda

bibehållande af deras ursprungliga form. Den använ-

des först uti Indien och Egypten , i senare tider äfven

i Europa, dock nästan uteslutande för kongliga och

furstliga lik. Efter all anledning verkställdes den

Egyptiska balsameringen eller mumifieringen med
till hjelp af rå trädsyra; men denna method hade

alldeles kommit i glömska, och först sedan man i

nyare tider upptäckt trädsyrans utmärkta förmåga *

att bibehålla djurämnen, har man kunnat förstå

den för öfrigt temligen tydliga beskrifning af för-

loppet dervid, som blifvit lemnad af Plinius. In-

till senare tider verkställdes balsameringen med till—

hjelp af välluktande kryddor och balsamer , hvaraf

namnet uppkommit; men denna method uppfyller

ganska ofullkomligt sitt ändamål. I senaste tider

använder man deremot lösningar af metallsalter

,

och torde framför de flesta andra, den af friherre

Berzelius uppgifna och vid balsameringen af konun-

garne Carl XIII och Carl Johan samt drottning Hed-
vig Elisabeth Charlotta använda methoden , som be-

står uti kroppens långvariga indränkning uti en i bör-

jan svagare, men efter hand mera koncentrerad, lös-

ning af sublimat (qvicksilfverchlorid) i brännvin, äga
företrädet, emedan kroppens utseende derigenom

föga förändras, fastän den blir nästan stenhård,

och efter all anledning alldeles oföränderlig.

BaWar-fejden* Det (alttåg, som är kändt i hi-

storien under detta namn, ägde rum i Juni 1611.

En del af Jemtland
,
synnerligast Hede och omlig-

gande socknar, var tummelplatsen för de stridan-

de, och i orten omtalas ännu huru en mängd sock-

nar då blifvit brända och plundrade, både af de

Svenske och de Norrske. Namnet erhöll detta tåg

efter Danske fältherren Baltzar Beck, och tåget

blef sedan länge i Jemtland ansedt för en så märk-
lig tilldragelse, att folket började nerifrån räkna

sina år och händelser. Flere ställen utvisas ännu

på skogarne, der allmogen den tiden haft sina

gömställen.

BaUberjr eller Fläskegrafven, en stor håla i ett

berg, beläget i Skåne vid säteriet Robelöf, 1 mil

från Christianstad. Hålans djuphet skall vara 100
famnar. Den säges innehålla 30 skiljda kulor el-

ler hål. En gammal sägen förmäler, att den i sa-

gorna ofta omtalade smeden Welint här bott och

haft sin smedja. Berget, som består af kalk och

en art musselskal, har ofta blifvit undersökt af

naturforskare. Senast har herr professor Forck-

hammer i geologiskt ändamål (sommaren 1845)
der gjort ett besök. En beskrifning om Balsberg

kan läsas i Linnés Skånska Resa, sid. 84-, o. f.

Baltak, annex till Acklinga, beläget i Kåkinds

kontrakt af Skara stift, 3| mil S.V. från Hjo.

Af dess areal, 3,263 tunnl., äro blott 10 sjöar och
kärr. Hemmantalet finnes upptaget jemte Acklinga

,

och folkmängden utgör 496 personer. Adr. Skéfile.
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Mi » Euairs, en lärd Svensk, informator för

tvetme grefvar Spärr© , som Tid hans afresa ut-

rikes, derom författade en Latinsk skrift. Han
blef, hvilket sillan händer Svenskar, anställd som
professor vid ett utländskt universitet, Franecker

i Holland, der kan befordrades till professor i lag-

filrenheten. Född 1611, död 1661. Har utgifvit

åtskilliga skrifter, mest i politiken och rättsläran.

Ännu mera bekant är han genom sina besynner-

ligheter, hvilka ådrogo honom misstanken för

trolleri.

aad kallas ett slags väfnader, som äro utmärk-

ta genom sin ringa bredd, från
J

tum och derun-

der till högst 6 å 8 tum; men för öfrigt så väl

till råämne som väfnadssätt olika. Sålunda finnas

bomulls-, linne-, ylle- och silkesband, släta, ky-
prade, fasonerade, äfvensom sammetsband af alla

färger och mönster. De utgöra en ganska betydlig

handelsartikel och tillverkas i stora qvantiteter vid

egna väfverier, kallade: band-fabriker, af hvilka

1843 funnos i Sverige 12, som tillverkade sidenband

t8,063 st. och 1,758 alnar, bomullsband 23,583 st.

och 960 alnar, samt ylleband 100 st. och 960 alnar,

hvarjemte importerades, hufvudsakligen sidenband,

till ett värde af 101,704 Rrdr, samt exporterades,

hufvudsakligen linneband, för 2,534 R:dr.

BasMbs-timsr på Gottland, innefattar socknarne

Eskflheim med Tofta, samt Sanda med Westergarn
och Mnsterby.

sBmnrflioltx, Atvaham, en af Carl XTJ:s käm-
par, som följde honom från landstigningen på Se-
land till slaget vid Pultava, der han blef fangen

och qvarhållen i Ryssland till år 1722. Bland

hans bedrifter omtalas, att han i slaget vid Po-
sen kommenderade Duekers dragonregemente, vid

hvilket han var major, och som dervid inlade myc-
ken ära; att han, vid Warta-floden , med sin sqva-

dron allena slog på flykten 2000 Polacker och 1

6

(?) sqvadroner Sachsare; att han med endast 100
hästar framträngde 1 5 mil ifrån hären in i Lithauen

och uppehöll sig der i tre veckor; att han, tre

mfl från Rämna, med 300 man slog några tusen

Kossacker och Ryssar, o. s. v. Under fångenska-

pen i Ryssland anmodade han en enkefru Baum-
hauer, med hvilken han blifvit bekant, år 1712,
att komma till sig i Galitsch, der deras bröllop

firades. Han adlades år 1727, blef tio år senare

éfverste och kommendant på Warberg. Född 1678,
död 1742.

sYMdsril, Mollåladek, (Salix lanceolata), ett

mindre buskartadt träd, som växer på några

ställen i Halland och Skåne; ursprungligen för-

vOdadt.

mattÄnjr» gräsja, käfve, sjögräs (Zostera marina),

en mångårig växt , som förekommer af tvenne varie-

teter, simmande uti hafvet, den ena vid kusterne af

Nordsjön och Östersjön (i den senare dock ej län-

gre upp än till Öland och Gottland, samt äfven vid

de nordligare kastarna af Nordsjön sparsammare

och ej fruktbärande), den andra i öppna oceanen.

Den torkade växten begagnas med fördel till stopp-

ning i madrasser, och förekommer som handelsvara,

änder namn af prepareradt hafsgräs. *

Hene, af Isländska ordet: bani, betyder död, fram-
för allt en våldsam. Deraf baneman , den som vål-

lar en annans död.

Banév. Denna ätt, som anses hafva till stamfa-

der en vid namn Tymo från Seland, hvilken år

1020 af kosrang Knut i Danmark skall hafva blifvit

adlad med namnet Baner, till belöning för hans tap-

perhet i ett fältslag mot Engelsmännen, är egent-

ligen af Danskt ursprung. Af dess ätteläggar näm-
nas några i Svenska historien på 1200-talet. La-
gerbring och Schering Rosenhane anse Eskil Isaks-

son till Wenngarn, riksråd och höfvitsman på
Raseborg och Stäkeholm, hvilken lefde i sena-

re hälften af 15:de seklet, som denna ätts stam-

fader i Sverige. Hans son, Knut Esskilsson, höf-

vitsman på Stockholms slott, var en bland offren

vid Stockholms blodbad. Namnet Baner förekom-

mer sedan öfverallt i Sveriges häfder. Af dem
nämna vi följande, såsom de hufvudsakligaste

:

Banér, C^ufltaf och Sten, söner af riksrådet

Axel lianer, begge isynnerhet namnkunniga genom
det blodiga skådespelet å Linköpings torg år 1 600.

Deras öden voro så i lifvet som vid dess slut un-

gefär desamma. Tillhörande en af rikets förnäm-

sta slägter, och som sådana ägande ett då för ti-

den obestridt anspråk på dess högsta värdigheter

och förmåner, kommo de tidigt i tjenst och into-

gos i rådet. Begge öfvergingo till hertigarne Jo-

han och Carl, vid deras uppresning mot Erik, och

båda föllo, mot slutet af Johans regering, i hans

onåd och sakfördes för en skrift, innehållande en

skildring äf rikets nödställda belägenhet; men rät-

tegången mot dem slöts utan något egentligt re-

sultat, emedan man ej kunde fa dem falida, och

först under det hertig Carl förde styrelsen sked-

de med dem en förlikning. De öfvergingo sedan

till Sigismund, och blefvo, efter slaget vid Stån-

gebro, uilemnade till hertigen, jemte Erik Sporre,

Thure Bjelke och Göran Posse. Hertigen hade for-

drat detta såsom vilkor för fiendtligheternas upp-

hörande; men derjemte lofvat, att de fem riksrå-

den skulle dömmas efter Sveriges lag, på en fri

riksdag, i kejserlige-, konglige och furstlige sän-

debuds närvaro. Efter halftannat års fångenskap,

hvarunder de behandlades ganska strängt, skiljdes

från allt umgänge, äfven med sina hustrur och

barn, och icke heller tillätos skrifva, fördos de, i

Mars månad år 1600, till Linköping, der en riks-

dag var sammankallad och en domstol af 153 per-

soner tillsatt, bestående af de fyra ståndens leda-

möter, krigsbefäl och fogdar. Inga andra frem-

mande sändebud voro närvarande, än från Carls

svåger, hertigen af Holstein. Inför denna dom-

stol framställdes de i flere förhör, hvilka började

d. 3 Mars och fortsattes till d. 17, då dom ändt-

ligen föll. Den innehöll dödsstraff. Man hade emot

dem hufvudsakligen anfört deras i bref yttrade

otillbörliga utlåtelser om hertigen, hvarförutan

dem lades till last, att de burit afvog sköld mot

sitt fädernesland och eggat konungen att med frem-

mande krigsfolk infalla i riket. Hertigen hade,

under rättegången, ofta uppträdt som' anklagare

och dervid, med sin vanliga häftighet, utfarit i
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hårda ord. Många af domarena ångrade sia med-

görlighet, och presterne isynnerhet klagade deröfver

att man förhastat sig. De fleste hade i alla fall

varit så medgörlige; emedan de hoppats, att her-

tigen skalle benåda de sakfallde. Detta skedde

likväl icke, och alla förböner voro fruktlösa, äfven

af deras fruar och anförvandter. De rörande upp-

träden, som föregingo domens verkställighet, öka

innu mer de dystra skuggorna i denna sida af

Carls historia. De sista stunder Gustaf Baner till—

bragte med sin familj , äro beskrifna af hans enka

Christina Sture, och det är omöjligt att utan djup

rörelse läsa den enkla skildringen deraf. Den 20

Mars, skärthorsdagen
,

försiggick afrättningen på

Linköpings torg. Göran Posse var den ende, af

de fem vid Stångebro utlemnade, som benådades;

de öfrige fyra afrättades ofvannämnde dag. De

dogo med lugnt och värdigt mod. Sten var då

54 år; Gustafs ålder är icke uppgifven. (Se vi-

dare Falk, Bengt; Posse, Göran; Stdtarm.) — Om
deras förra lefnadshändelser förtjenar annärkas,

att Gustaf först blef känd genom en ordvexiing,

som han hade med den fängne konung Erik, i det

s. k. Eskils gemak, och att han anförde Sigismunds

rytteri under dess tåg från Calmar till Stege-

borg; samt om Sten, att han var en bland de her-

rar Erik tog till fånga i Upsala, men undslapp

Sturarnes öde, emedan Erik befallt, att man skul-

le skona herr Sten, men vakten visste icke om
han menat honom eller Sten Lejonhufvud, bvarför

begge skonades. År 1597 förde han befälet på
den flotta, hvilken Sigismund hyrt i Danzig.

Banér, Pehr, en af Gustaf Baners fjorton barn,

blef, vid knappt 23 år, kammarjunkare hos Gustaf

Adolf, använd vid ett par diplomatiska beskick-

ningar och vid 27 års ålder intagen i rådet. Det

märkligaste man om honom vet, är hans bemö-
dande, att, i träffningen vid Wittsjö, rädda Gustaf

Adolf, som fallit under isen; men hvarvid han sjelf

föll i vattnet, der hans broder, Nils Baner, lyck-

ligen kom till hans hjelp. Född 1588, död 1644.

Baaér, Johan» den ryktbaraste af hela ätten,

en af trettioåriga krigets hjeltar och en bland

Sveriges störste härförare, son till Gustaf Ba-

nér och den föregåendes broder. Om hans barn-

dom berättas tvenne drag. I sin späda ålder föll

han ned från fönstret i andra våningen på Hörnings-

holm, och då hans anhörige skyndade ned för att,

. såsom de fruktade, upptaga hans lik, funno de bar-

net sittande på en hög klippa under fönstret
r

Det-

ta ansågs som ett förebud till de stora ting, gos-

sen var bestämd att en gång som man utföra. —
Carl IX säges vid ett tillfälle bafva tagit honom
på sitt knä och frågat honom , om han ville kom-
ma till dess hof och tjena honom, hvartill han
svarat: "Hin håle må tjena dig; du har slagit ihjäl

min far!" Konungen skall hafva blifvit öfverraskad;

men icke vredgad af svaret. Vid 18 år gick Ba-
ner i krigstjenst, blef ungdomsvän till Gustaf Adolf,

med hvilken han hade mycken yttre likhet, följde

honom i nästan alla hans fälttåg, intog Kockenhusen
år 1625, räddade konungen i träffningen vid Mewe
och var vid Strassburgs eröfring generalmajor. I sla-

get Tid Leipzig bidrog han betydligt till segern, så-

som befalhafvare för högra flygeln; intog det förstör-

da Magdeburg, blef illa sårad vid Nurnberg och för-

sänktes i sådan sorg, genom underrättelsen om Gu-
staf Adolfs död, att han ville draga sig ur krigs-

tjensten, hvarifrän Oxenstjerna likväl afhöll ho-

nom. Är 1 634 utnämndes han till Svenska härens

fältmarskalk. Det var isynnerhet efter olyckan

vid Nördlingen, som Baners lysande bana började

och fortfor ända till hans död. Bland hans för-

nämsta bragder äro scgrarne vid Dömitz, Witt-

stock, Meissen, Kemnitz och återtåget genom Böh-
men till Sachsen. Han afled alltför tidigt, d. 10

Maj 1641, endast 45 år gammal, såsom några

trott af gift, hvilket en Fransysk munk skalle,

vid en festmåltid i Hildesheim , hafva gifvit honom

,

och hvaraf tvenne gäster aflidit. Men den sanno-

likare orsaken torde få sökas i ett alltför oförsig-

tigt öfverlemnande åt bordets nöjen. — I hans träff-

ningar skola 80,000 fiender hafva stupat och 600 fa-

nor blifvit eröfrade. Icke boklärd understöddes likväl

hans naturligen sunda förstånd af en för hans yrke

tillräcklig bildning. Han var glad och jovialisk i

umgänget, allvarlig i tjensten, mon om soldaten

och af denne nästan förgudad. Hans lik förde hä-

ren ännu en gång till seger; ty det ställdes bak-

om lederna vid Wolfenbuttel , der de kejserlige

anfallit den, såsom de trodde, modlösa Svenska

hären, och fienden blef slagen. Vän af njutning

och kärlek hindrade denna hans böjelse honom
likväl intet ögonblick från hans pligt. Då han

skulle fira sitt bröllop med sin tredje gemål, den

17-åriga prinsessan af Baden-Durlach, fick han
underrättelse, att österrikarne angripit hans läger.

Genast afbröt han vigseln och skyndade till sina

trupper.

Danér, Gustaf Adam, den store fältherren

Baners son, blef, för sin faders förtjenster, upp-

höjd i grefligt stånd tio år efter faderns död.

Gustaf Adam berättas då hafva varit rector illu-

stris i Padua och Venetiansk riddare, befordrades

till öfverkammarherre , riksstallmästare och gene-

ral-guvernör öfver Ingermanland. Född 1623, död

1686. Den grefliga Banérska ätten utgick med
honom.

Danér, Johan, son till riksjägmästaren Clas

Banér, bvars fader, jemte sina tre bröder, år 1651,
blifvit upphöjde till friherrar, gick vid 17 års

ålder i krigstjenst, och bidrog, vid en af mord-
brännare föranstaltad eldsvåda i Riga, hufvudsakli-

gen till räddningen af krutförrådet, hvarpå hela sta-

dens berodde; gick sedan i fremmande krigstjenst,

än i Österrikisk, än i Holländsk, än i Sachsisk,

utmärkte sig på alla ställen och blef i den sist-

nämnda generalmajor. Hemkallad till Sverige , jemte

alla andra utomlands vistande Svenske officerare,

år 1700, kunde han, af flere omständigheter qvar-

hållen i Sachsen, ej åtlyda kallelsen förr än år

1704. Detta vållade, att han ansågs såsom miss-

tänkt och ställd till ansvar inför hofrätten. Här
bevisade han likväl sin oskuld och blef frikänd;

men Carl XII hade fattat något misstroende emot
honom, så att han, oaktadt Baners flerfaldiga an-
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sökningar, ej ville mottaga honom i sin tjenst.

Han gick derföre i Holsteinsk, och blef af enke-
hertiginnan, Carls äldsta syster, anställd som gc-
heimeråd. Ar 1717, då konungen lärer hafva

funnit, att hans misstroende varit ogmndadt, ut-

nämnde han honom till generallöjtnant. Hertigen

af liolstein gjorde honom år 1719 till sin öfver-

hofmarskalk. Är 1723 tog han afsked ur Hol-
steinsk tjenst, återflyttade till fäderneslandet och
tfllbragte sin öfriga lefnad på Djursholm, Baner-

ska familjens stamgods. Född 1659, död 1736.

Baner, Johan Gabriel, den foregåendes half-

kusin, gick vid 20 års ålder i Fransysk tjenst,

sedermera i Österrikisk, derefter i Holländsk, der

han anförde ett regemente, af hvilket tre fjer-

dedelar stupade i slaget vid Fleury år 1690.

Konung Wilhelm af England utnämnde honom
till brigadicr af infanteriet, och ar 1694 till

Johanniter-riddare. År 1697 gick han i hertigens

af Holstein tjenst, såsom generalmajor, sedermera

geheimeråd och generallöjtnant. Venedig erbjöd

honom befälet öfver alla republikens trupper; men
lillgifvenheten för Holsteinska huset förmådde ho-

nom att afslä detta hedrande tillbud. En hetsig fe-

ber slutade alltför tidigt hans lif, d. 19 Dec. 1706,
i Hamburg, i en ålder af endast 44 år. Hans lik

fördes till Sverige och nedsattes i Danderyds kyrka.

Han berömmes som en man af utmärkta egenska-

per och ett älskvärdt lynne.

Af detta namn äro for öfrigt följande bekanta i

Svenska historien:

Baner» Krik, Gustaf Wasas frände, som under

hans fångenskap i Danmark af Christicrn begärde

och erhöll tillåtelse att taga honom under sin vård

på Kallö slott, mot ett vite af 6000 daler, om
han lät honom undkomma. Då Gustaf flytt ur hans

hus, följde han efter honom till Lybeck och åter-

fordrade honom af rådet, hvarvid Gustaf lofvade

att till honom återbetala de böter, han kunde kän-

nas skyldig att utgifva. — En Krik Baner näm-
nas 15 år senare såsom, jemte Rantzow, anföra-

re för den Danska härfördelning, hvilken skickades

mot den upproriske Jutländske allmogen.

Baner, ftnntaf Pelirsson , brorson till den sto-

re fältmarskalken, anföres såsom den, hvilken ge-

nom sitt förhastande invecklat Svenska trupperna

i den för dem förderfliga striden mot Danskarne,

vid Laga ån år 1657.

Baner, Axel, ståthållare öfver Westmanland och

Dalarne, kallades år 1633 till riksmarskalk och

drottning Christinas guvernör. Död 1643. Fryxell

benämner honom n
dcn älskvärde", och han var en

bland de utmärkte männen under denna på utmärk-

te män så rika tid.

Baner, förmodligen upphofvet till ättens namn,

ungefär liktydigt med fana; men nyttjas endast

för att utmärka ett fälttecken af högre anseen-

de än en fana, och detsamma som Romarnes

Labarum. Omtalas hos oss från medeltidens bör-

jan. I rimkrönikan omnämnes flere slag af banér,

såsom Skyllbanér, Rännabanér, m. fl. Ännu känna

vi R\k*banér och Hufvudbanér. Banérherre kallas

i rimkrönikan den, som ägde att, i likhet med ko-

nungen och härföraren, begagna eget banér. Riks-
baneret fördes fordom med hären i falt. Nu be-
gagnas det endast vid högtidliga tillfallen, att i

ceremoni bäras framför konungen eller vid kongl.
begrafningar framför liket. Serafimerorden har
också ett banér, som för lika ändamål användes
i processioner.

Bank.' En sådan inrättades först under Carl X:s
regering (se: Palmstruch, tians); men sedan den gått
öfveranda, stiftades omedelbart af staten d. 17
Sept. 1668 en bank, den ännu bestående, hvilken
förvaltas af rikets ständer. Dén hade först sin

plats i f. d. Oxenstjernska huset, i hörnet af Stor-
kyrkobrinken , snedt emot Storkyrkan; men flytta-

des, år 16S0 d. 11 Febr., till det nuvarande banko-
huset, som är bygdt efter Tessins ritning. Trans-
portsedlars utgifvande börjades år 1726. Bankens
närmare historia kan inhemtas af Schulzenheims
bref om rikets penningeverk och hushållning samt
grefve von Schwerins skrift om banker. Vid år.

1844 års slut var bankens ställning följande: Ute-
löpande sedelstocken 19,750,285: 9. 11, och med
innestående medel på deposit.-afdeln. 23,446,628:
17. 9. Guld- och silfvertillgången var 3,306,575:
46. 2, hvaraf 437,194 guld, och det hela mot-
svarande i sedlar 8,817,535: 43. 1. — På flere

ställen i landsorterna finnas enskilda banker, som
utgifva sedlar. Se: Privatbanker.

Bankekinds bärad är beläget i tredje fögde-

riet af Östergöthlands län. Dess areala vidd är

110,831 tunnland, hvaraf 13,816 äro kärr och
sjöar. Häradet består af 305 £ mtl. och har 11,223
invånare. De inom häradet belägna socknar äro:

Grebo med Wärna; Örtomta; Askeby; Åtvid, hvar-

af en del hörer till Kinds härad; Svinstad; Wårds-
bergs, hvaraf en del hörer till Åkerbo härad; Lan-
dcryd, hvaraf en del hör till Hanekinds härad,

samt Björsätcr. v

Bankekinds kontrakt bör till Linköpings stift

och ofvannämnde län , och utgöras af ofvanstående

socknar, utom Landeryd och Björsäter.

Bankeryd, annex till Järstorp, beläget i Tveta

kontrakt af Wexiö stift, J mil N.N.V. från Jön-

köping, vid Wettern. Dess areala vidd är 9,003

tunnland, hvaraf 230 äro kärr och sjöar. Annexet

består af 29 mtl. och har öfver 900 invånare.

Adr. Jönköping.

Bankhalla, en by i Wärings socken af Wester-
göthland, är bekant för det på dess ägor, år 1738,
träffade märkvärdiga ocb dyrbara fynd. En tjen-

stedräng, A. Pehrsson, hade gått ned till en hage,

att se efter sin husbondes hastar. I detsamma
anlände äfven fyra pigor, för att i sjön taga

kräftor vid bloss; men som detta ej lyckades,

och de blefvo våta, uppgjorde de en liten eld för

att torka sig. Härunder sparkade drängen undan

en liten stenhäll, som låg i lösa sanden, på hvil-

ken i fordna tider hade legat en stor sten. Och
då han sedan tog ned i sanden, fann han 2:ne sto-

ra guldringar. Pigan Kerstin Bengtsdotter gräfde

djupare ned och fann 9 små ringar. De andra pi-

gorna blefvo rädda, sprungo sin väg och bådo An-

ders och Kerstin kasta ringarne i sjön. Men des-

12
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sa följdes it hem, med utlåtelse: "/ Guds namn

taga vi ringarne med oss, och låtom oss vara ihop,

om något ondt oss hända skulle.
11 — Hela fyndet

utgjorde 131 lods myntvigt. Det inlöstes af kro-

nan och förvarades i antiqvitets-arkivet. Drän-

gen erhöll i ersättning 3,299 och pigan 1,371 da-

ler kopparmynt. Guldet, som ofta stiftat äkten-

skap, gjorde det äfven har. Drängen och pigan

lade hand i hand, köpte en del i Nordgård i Sparf-

va by af Flista, och blefvo lycklige.

Bannér, Hans» skräddare i Mariefred och född

Tysk, väckte, omkring år 1622, något uppseende

genom sina svärmerier, då han, till följd af sina

syner och drömmar, förkunnade två domedagar och

tvenne uppståndelser, förkastade predikoembetet,

påstod att menniskans kött är den rätta antikrist,

o. s. v.

Bannlysainnj. Under katholska tiden kunde ej

Sverige, mer än andra länder, undgå att träffas

af den påfliga stolens vrede, filand de förnämsta

händelser af detta slag, som historien omtalar, är

bannlysningen öfver konung Magnus Smek, öfver

Sten Sture den äldre år 1488 och Sten Sture den

yngre år 1520. Den påfliga magten var likväl

mindre fruktad och aktad här i Norden än på de

flesta andra ställen, så att biskop Henrik i Schles-

wig klagar för biskop Gottschalk i Linköping, år

1373, att så väl biskoparne som domherrarne,

oaktadt bannlysningen , förrättat sina vanliga kyrko-

åligganden. Den bannlysning, som afkunnades öf-

ver konung Magnus, för det han icke återbetalt

det lån af 25,196 mark, som han erhållit af påfli-

ga räntekammaren, var ej bland de strängare;

ty ofvannämnde biskop Henrik fick tillåtelse att

upphäfva den, i fall summan eller blott någon del

deraf erlades inom en viss tid. Ingenting var likväl

svårare, än att upphäfva kraften af den påfviska

bannlysningen , hvilken satte hela verlden i förskräc-

kelse. Olaus Petri böd väl till, att utreda läran om
bann, då han, år 1524, i Upsala domkapitel dispu-

terade med prof. Galle. Men detta hade så liten

verkan, att erkebiskopen Johannes Magni samma
år hotade honom och hans bröder med påfvens

bann , så framt de icke afstodo från sin lära. "De

borde", sade han, "såsom lärde män, förstå, hvad

sådant hade att betyda, som kunnat bringa kej-

sare och konungar ifrån deras throner." De blefvo

ock verkligen förklarade under påfvens bannlys-

ning. Hvem hade kunnat tänka sig, att desse tven-

ne svage bröder, hvilka sjelfve voro bannlyste,

skulle göra ett slut på påfvens bannlysning i Sve-
rige? År 1527 bragte konung Gustaf I saken så

vida, att rikets ständer allmänt stadgade i We-
sterås, det ingen biskop eller prest skulle, så-

som förut skett, för ringa saker bannlysa fat-

tige män, blott efter deras eget sinne. Och om
en prest och lekman slogo hvarandra, skulle icke

den ena vara mer förfallen till bann, än den an-
dra. År 1560 befalltes, att uppenbara grofva

syndare skulle bannlysas, sedan de först trenne

gånger blifvit af presten varnade, men ej bättrat

sig; likväl skulle sådant först gifvas biskopen till-

känna. Den bannlyste fick ej bivista sådana sam-

qväm, som t. ex. bröllop, baradop och begrafnin-

gar, emedan de voro okristliga.

Bara, (mythol.), en af böljorna eller vågorna,

hvilka vanligen kallades Ägirs döttrar, emedan
Ägir var en sinnebild af hafvet. Bara hade mån-
ga systrar: Unn, Runa, Dufva, Bölja, Blodughadda,

Hefring, Himingkefa och Kolga.

tura 9 ett härad, beläget i Malmöhus läns andra

fögderi, består af 321 1 mtl. och har 13,991

invånare. Inom häradet äro följande socknar,

jemte annexer, belägna, nemligen: Lyngby, med
Genarp; Skabersjö; Knästorp, med Tottarp; Kyrk-
heddinge, med Esarp, hvaraf en del i Torna hä-

rad; Bara, med Mölleberga; Gördslöf; Burlöf; Upp-
åkra, med Flackarp; Brågarp, med Nefvitshög; Hy-
by, samt Bjereshög, med Lomma. Häradets areal

uppgår till 63,919 tunnland, af hvilka 1,198 äro

sjöar och kärr.

Bara» ett kontrakt, hör till Lunds stift och of-

vannämnde län, samt består af följande socknar,

med annexer: Lyngby med Genarp och Göddelöf;

Svedala; Hyby; Skabersjö och Törringe; Bara och

Mölleberga; Kyrkheddinge och Esarp; Knästorp och

Tottarp; Gördslöfs kvrkoby och Särslöf; Öurlöf;

Stora Uppåkra och Flackarp; Bjereshög och Oxie,

med Malma hospital, samt Brågarp och Nefvitshög.

Bara 9 en socken, jemte Mölleberga, belägen i

ofvannämnde kontrakt och härad, 1 J mil ö. från

Malmö. Den hör till 2 kl. patronella pastorat,

och patronrättigheten tillkommer alternativt Sera-

fimerordens-gillet och ägaren af Torup. Socknen

består af 26 £ mtl. och har en areal af 3,333 tunn-

land, hvaraf endast 6 äro sjöar och kärr. Folk-

mängden uppgår till 955 personer. Adr. Malmö.

Baran eller BJaraan» ett redskap, som, under

den ryktbara, vidskepliga tiden från 1673 till 1676,
brukades i Norrland. Detta redskap var en boll

gjord af trasor, enbär, blår, m. m., hvilken nytt-

jades till flere förmenta trollkonster, äfven att der-

med löpa och draga till gårds. Den skulle göras

rörlig genom egen blod. Man skar sig derföre i

venstra lillfingret, och vid utsändande af en så-

dan sade man: smör ocb ost, m. m. skall du mig
bringa och — i helvetet brinna.

Barbaresk-staterna. Med dessa förstår man
kejsardömet Marocko och de tre sjöröfvarstaterna

på Afrikanska kusten: Algier, Tunis och Tripoli.

Sverige, liksom flera andra Europeiska stater, be-
talte till dem i flere år en fastställd tribut, på
det de icke skulle oroa Svenska sjöfarten på Me-
delhafvet. Efter Algiers eröfring af Fransmännen,

år 1830, upphörde afgiften till nämnde stat, och
genom en år 1844 afslutad traktat har den till

Marocko äfven blifvit afskaffad.

Barbro Stigsdotter , på mödernet af slägten

Svinehufvud ocb systerdotter till biskop Otto i

Westeräs, gift med Ahrendt Pehrsson på Ornäs i

Dalarne, är i historien ryktbar såsom Gustaf Wa-
sas räddarinna, då han funnit en fristad hos hen-
nes man, och denne ville förråda honom åt fien-

derna. Se vidare: Pehrsson, Ahrendt.

Barcliiua, IVikoIa», hofpredikant hos Carl Xl:s

änkedrottning, sedermera preses i hofkonsistorium r
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pastor primarias i Stockholm och slutligen biskop

i Westorås, hvilket embote han dock innehade

knappt två år. Har gjort sig känd genom åtskil-

liga predikningar och särdeles genom sin ifrån fbr

den Evangeliska lärans renhet, hvilken syntes ho-
jtad af Dippels och andras villosatser. Född 1676,
död 1733.

areiay, Alexander» inflyttade till Sverige

vid början af kontinentalsystemets tid och öppna-

de i Götheborg, ett ganska ansedt handelshus,

hyilket na fortsattes af hans brorson och har den

största jernskeppning derstädes, samt en bland de

största i Sverige.

BardlMui, ett fordom brukligt vapen, närmast

liknande ett spjut; men hvilket, i stallet for spets,

var försedt med ett bredt blad.

Bavresumd eller. BariLnuid kallas inloppet från

Östersjön till Norrköping och Söderköping. Här
år en sjötollskammare. Sundet tros vara den Bard-

vikshamn, der Anund Jakob och Olof den Helige,

(Made sina flottor efter slaget vid Åhus i Skåne,

emot konung Knut i Danmark.

BArfotA-mankar. Se Fransiskaner.

Barfotli, Anders Kllert, anatomie professor i

Lund från 1783 till 1805, var en skicklig läkare

,

ock har utgifvit åtskilliga mindre skrifter i sin

vetenskap. Afled d. 9 Jan. år 1819, i en ålder af

80 år. Under sina sista lefnadsår blef han olyck-

• ligt markvärdig genom följande tilldragelse. Hans

äldste son, Eifert, afskedad fänrik, hade, vid en

tvist med en person, utan afsigt råkat ihjälskjuta

honom. Han dömdes, enligt lagarnes stränghet,

till döden; men nåd föreslogs af högsta domsto-

len. Denna ansökning föredrogs i den första kon-

selj, dåvarande kronprinsen Carl Johan höll år

1812, såsom tillförordnad regent under Carl XI0:s

sjukdom, och nåden afslogs. Domen gick således

i verkställighet, och fru Barfoth sydde sjelf den

drågt hennes olycklige son skulle bära vid afrätt-

niagen. Till sorgen häröfver kom bemödandet,

att dölja detta för den af ålder och bekymmer
nedböjde fadern. Det lyckades genom oaflåtlig

uppmärksamhet och varningar till alla besökande,

och professor B., som ännu lefde i nära sju år

derefter, afled i den öfvertygeisen, att hans son

dött i fängelset och sålunda åtminstone undgått

bödelns bila.

Barfva, annex till Jäder, beläget i Öster-Rekarne

kontrakt af Strengnäs stift, 1 * mil V. från Streng-

aäs. Dess areal utgör 10,738 tunnl., hvaraf 590 äro

sjöar och kärr. Det består af 20 J mtl. och har

790 invånare. Adr. Strengnäs.

orka liadar 9 en lek som förekommet i Öster-

götaland. Sällskapet tager i ring och en person

går utom ringen, slår i ryggen någon af dem
som stå uti ringen. Begge springa åt motsatt håll

,

for att hinna fram till den sålunda öppna platsen.

Härunder sjunges: Vi ska' barka hudar och vi ska'

barka skinn ock skinn, och vi ska' också barka tjufve-

fj&en din.

arbavrelsaDsieii och ttryffgerlholmeii, tven-

ne holmar, som lära varit belägna i Norrström i

Stockholm; men om hvilkas läge man numera är

oviss. Ett gammalt kontrakt af år 1441, afslu-

tadt emellan St. Klara kloster och herr Bengt till

Salistom, upplåter den förstnämnde holmen till be-
gagnande af honom, mot en tunna smör årligen

till klostret.

Barkarö, en socken, vanligen kallad Westerås-
Barkarö, till' skillnad från nedanstående annex, är

belägen i Westerås stifts domprosten, Tnhunda
härad och Westmanlands län,

-J-
mil S.S.V. från

Westerås, vid Mälaren, hör till 2 kl. konsist.

och har 690 invånare. Den består af 40 mtl.,

samt har en areal af 5,485 tunnl., hvaraf blott 25
äro sjöar och kärr. Adr. Westerås. Åtskilliga forn-

minnen förekomma härstädes; äfven finnes ett myc-
ket gammalt säteri, nemligen Fullerö, hvarom se

detta ord.

Harkard» ett annex under Köping, vanligen kal-

ladt Kungs-Barkarö, till skillnad från ofvanståen-

de, är beläget i Köpings kontrakt af Westerås
stift, 4 £ mil S.V. från Westerås och invid Mäla-
ren; består af 25 mtl. .och har 355 invånare.

Dess areala vidd uppgår till 2,847 tunnland, hvar-

af blott 1 0 äro kärr och sjöar. Adr. Köping. Kyrkan
är mycket gammal och troligen den minsta i länet.

Erkebiskop Johan Olof Wallin har predikat i hen-

ne. Socknen hyser obetydliga minnesmärken. Här
har konung Carl XI af en bonde blifvit stämd

till häradstinget, derföre att stallbetjeningen vid

Kungsör afhändt bonden en äng, med föregifvan-

de, att det skedde på konungens befallning. Ko-
nungen skall i egen person emottagit stämningen,

infunnit sig vid tinget såsom part, med sin full-

mägtig, förlorat saken, såsom orättvis, sedan be-

fordrat häradshöfdingen till lagman , och gifvit sin

advokat en pension; men förbjudit honom, att vi-

dare befatta sig med rättegångar, emedan konun-

gen insåg, att advokaten sjelf visste sig försva-

ra en orättvis sak.

Barkbröd , säkerligen en urgammal Svensk spis,

hvilken troligen ej så länge verlden står kommer
ur bruk i vårt land; en spis, som mättad t mån-
gen hungrig mage. Dertill begagnas bark både

af tall och gran; men blott den finare, mera saft-

fulla, invid stammen sittande, lafartade barken. Den-

na rensas, males och siktas på det noggrannaste,

så att ett bröd, som tillredes häraf, med någon

tillsats af mjöl, visst icke är osmakligt eller för

en sund mage skadligt, minst med dertill använd

sofvel eller mjölk. Under en resa i nordvestra

Dahlsland, sommaren 1843, hade förf. af denna

artikel tillfälle, att i 3 veckors tid pröfva bark-

brödets kraft och verkan , och befann sig väl deraf.

Barkbrödet begagnas i många trakter af vårt land

,

och deras inbyggare äro icke de svagaste. Uti

början af 1 500-talet yttrade en Dansk härförare om
de segrande Dalkarlarne: "fanden må strida med ett

folk, som äter bark och dricker vatten."

Darkekonunf, ett smädenamn, som tillades ko-

nung Kristoffer, i anledning af den dyra tid, som

under hans regering tryckte landet, då folket nöd-

gades äta barkbröd. Med missväxten förenade sig

pesten , och hans regering var således i många hän-

seenden olycklig. Vidskepelsen skref dessa missöden
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på konungens räkning. Med henne* blandade sig för-

trytelsen ofver hans enskildta, mindre exemplariska

lefnad, samt deröfver, att han så litet aktade den

allmänna nöden, att han, den till trots, reste ge-

nom landet, med ett så talrikt sällskap, att allmo-

gen, vid hvarje nattqvarter, måste sammanskjuta

60 tunnor korn åt hans hästar, då folket sjelft

fick nöja sig med barkbröd.

Barken utgöres af tvenne långsträckta sjöar, be-

lägna i Norrberkes och Söderberkes socknar af

Dalarne. Sjöarnes längd uppgår till 2£ mil; men

deras bredd är obetydlig.

Barkeryd, en socken, jemte Nässjö, belägen i

Tveta kontrakt och härad, Wexiö stift och Jön-

köpings län, 2 J mil S.O. från Jönköping. Sock-

nen hörer till 2 kl. konsist., består af 32 £ mtl. och

har f,380 invånare. Dess areala vidd uppgår till

21,407 tunnland, hvaraf 2,990 äro sjöar och kärr.

Adr. Jönköping.

Barkskepp kallas hvarje tremastadt fartyg, som

ej är rå-takladt på aktersta eller mesanmasten,

hvilken är mindre än de andra och har ingen

mars, utan salning f och en stång, på hvilken kan

föras ett gaffeltoppsegel.

Barkaliter, ett säteri i östra Vingåkers socken,

6£ mil från Nyköping, 1 mantal, kallades fordom

Birkesäter, ägdes, under konung Carl IX:s tid, af

en Peder Nilsson, hos hvilken samme konung, så-

som hertig, under sina resor vanligtvis tog sitt

nattläger. På Glaestorp, hvars fideikomiss Barksä-

ter 1786 tillföll, finnes ett bref från konungen

till ofvannämnde Nilsson, med tacksägelse för väl-

fagnad, jemte beröm för hans goda porsöl.

Barkakra, en socken, jemte Rebbelberga, höran-

de till 2 kl. reg., och belägen i Bjära kontrakt

och härad, Lunds stift och Christianstads län, J
mil N.N.V. från Engelholm, invid hafvet. Dess

areal är 6,897 tunnland, hvaraf blott 4 äro sjöar

och kärr. Socknen består af 19 ^ mtl. och har

1,306 invånare. Adr. Engelholm.

Barlingbo, en socken, jemte Ekeby, belägen i

Wisby stifts norra kontrakt och Gottlands läns

norra fögderi, 1^ mil S.O. från Wisby. Sock-

nen hör till 2 kl. konsist., har 280 invånare och

består af 13
J-

mtl: Dess areala vidd innefattar

3,495 tunnland, hvaraf blott 35 äro sjöar och

kärr. Adr. Wisby. — Kyrkan är byggd af sten,

Ar 1058, har kolonner af Gottlands-marmor och

fönster med målade glasrutor sedan fornåldern.

Kyrkan invändigt är en bland de vackraste lands-

kyrkor.

Barn. I Sverige födas i medeltal 95,000 barn,

hvaraf 6,258 oäkta och 2,228 dödfödda. Hufvud-

staden har isynnerhet den bedröfliga utmärkelsen,

att genom det öfverdrifna antalet af oäkta barn i

detta hänseende stå främst bland Europas städer;

emedan bland de årligen födda proportionen af

dem till de äkta är som 1 till 2|, hvaremot den

i rikets öfriga delar förhåller sig som 1 till 17|.
Baruarp, en socken, jemte Månsarp, hör till 3

kl. preb.; är belägen i Tveta kontrakt och härad

,

Wexiö stift och Jönköpings län, 1 mil S. från

Jönköping. Socknen har en areal af 11,687 tunn-

land, hvaraf 880 äro kärr och sjöar, består af 20 %
mtl. och har 830 invånare. Adr. Jönköping.

BarnbOrclsliu» , det allmänna. Ehuru redan 1682
ett förslag gjordes af Urban Hjärne, att inrätta ett

barnbördshus i Stockholm, blef likväl ingenting vi-

dare för ändamålet åtgjordt förrän år 1775, då ett

sådant beslöts och stadfästades genom kongl. brefvet

af d. 17 Jan. s. å. Den högt förtjente general-

direktören, sedermera presidenten David von Schul-

zenheim kan. anses spra dess stiftare v emedan han,

utom all annan omsorg för inrättningen, i sitt

eget hus på Riddarholmen
,

upplät 10 sängar

för densamma. Hon öppnades midsommarsafto-

nen nämnde år. Följande året flyttades den till

sitt nuvarande hus vid Röda Bodarne, hvilket

blef inköpt med en af banken förskjuten, och se-

dermera, genom egendomens afkastning, återbe-

tald, köpeskilling. Anstalten har fatt ett stats-

anslag och dess öfriga inkomster bestå hufvudsak-

ligen af gåfvomedel. Årligen intagas derstädes

mellan 4 å 500 barnaföderskor, för hvilka fin-

nas 30 sängar. — Sällskapet Pro Patria inrät-

tade samtidigt härmed en lika beskaffad anstalt,

hvilken först grundlades af assessorn, doktor

Rahmström, som, i sitt hos på Rörstrandsgatan i

Stockholm, intog och vårdade fattiga barnaföder-

skor. Sällskapet öfvertog sedermera anstalten och

inköpte år 1778 för detta ändamål ett hus på
Norra Badstugugatan , der den ännu har sin plats '

och underbålles genom bidrag af sällskapet, samt af

räntor å donerade kapital. I medeltal hafva nära

200 barn här årligen blifvit födda. Med dessa in-

rättningar äro förenade skyldigheten att besigtiga

ammor, och att lemna tillgång till barnmorskors

undervisning. Examinerade barnmorskor utgöra för

närvarande 1,103.

Barne 9 ett härad, beläget i Leckö fögderi af
Skaraborgs län; består af 194 \ mtl. och har

7,835 invånare. Inom detta härad äro följande

socknar och annexer belägna, nemligen: Skärstad y

med Uällum; Önum och Wara; Ryda, med Naum
och Kedum ; Lekåsa , med Åsaka

,
Foglum

,
Essunga

och Kyrkås; samt annexerne Long och Elings. Hä-
radets areal utgör 56,863 tunnland, hvaraf 695
äro sjöar och kärr.

Barnelitil» en insjö, belägen på en stor äng i

Nöbelöfs socken af Skåne. En sägen förmäler att

i sjöns ställe fordom stått en herregård; men hvil-

ken sjunkit, för ägarens gudlöshets skull. Om dy-
lika sägner, se för öfrigt under orden: Odensjön

och Ringsjön.

Bariiekow, en gammal adel ig, sedan 1751 fri-

herrlig, ätt i Sverige; härstammar från R iigen.

Redan år 1375 voro en Rawn, en Henrik och en

Olrik Barnekow rådsberrar, och hafva såsom så-

dana underskrifvit konung Albrekts stadga af sam-
ma år.

Barnekows »ten. Vid Skillinge bed på Fräg-
nareds gärde uti Westergöjhland , finnes en stor

rostfläckig sten, som ännu kallas Christian Barne-
kows sten. Orsaken härtill var, att då Svenskar-

ne 1612 här hade slagit Danskarne, hvilka anför-

des af konung Christian IV sjelf , och desse flyd-
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de andan de förföljande Svenskarne, fastnade ko-
lansens häst vid Frägnereds gärde nti ett nioras.

De öfrige Danskarne voro redan förut, och Sven-
skarne kommo i sporrstreck efter, så att död el-

ler fångenskap hotade monarken. Då skyndade äf-

ven Barnekow förbi, varsnade konungen i fara,

och lemnade honom sin häst, hvarpå Christian

flydde; men Barnekow blef straxt derpå nedhug-

gen af de Svenske. Den inbrytande natten rädda-

de vid detta tillfälle Danskarne från ett fullkomligt

nederlag. Barnekow stupade vid nyssnämnde sten.

Barnhus. Det första , som af detta slag inrättades

i Sverige, var det nuvarande s. k. stora barnhuset i

Stockholm, hvilket stiftades till följd af en i Dec. år

1619 utfärdad kongl. förordning, med föreskrift, att

i hvarje stad skulle upprättas barnhus, der kring-

strykande tiggande barn kunde intagas. År 1624
förnyades detta stadgande, med tillägg, att der

äfven borde intagas "skalkar, skokor och bofvar

för groft arbetes förrättande." Drottning Christi-

nas lärare, sedermera biskopen i Strengnäs, Jo-

hannes Matthia?, tog särdeles vård om denna inrätt-

ning och fick för detta ändamål till skänks den

tomt, hvarest barnhuset ännu är beläget. År 1637
fick det ett visst anslag, nemligen fyrationde tun-

nan af kronotionden i åtskilliga landskap, 1,000

daler silfvermynt af landttullen
,
stampen i Wällin-

ge-ström, rättigheten att hålla öppen bod, o. s. v.,

sa att barnhuset kan från sistnämnde år räkna sin

egentliga uppkomst. Det fortfor likväl att vara

ej blott en barmhertighets-, utan äfven en straff-

anstalt, så att ordet barnhus och tukthus ansågos

ungefär liktydiga intill år 1693, då det föreskrefs,

att tukthuset skulle skiljas derifrån. Sedan den

tiden har inrättningens verksamhet betydligen till-

tagit, äfvensom dess inkomster, hvilka jemväl blifvit

ökade genom enskildta gåfvor. Barnens antal stiger

numera vanligtvis till omkring 3,500, hvaraf 1,000

vårdas inom huset och 2,500 utom detsamma. In-

rättningens fond stiger till en half million R:dr,

och dess inkomster till öfver 120,000 R:dr. De
förnämsta donationerna till barnhuset äro: 1774

af hofkällarmästaren P. H. Fuhrman, 14,028 R:dr;

1814 af viktualiehandl. E. Boman, 10,000; 1815

af furst von Hessenstein, 20,000; 1818 af jern-

kramhandl. B. Risholm, 12,000; af generalen, gref-

ve G. Löwenhjelm, 16,666: 32; 1824 af gross-

handlaren J. G. Wennerqvist, 113,050; af bruks-

patron A. Hebbe, 5000; 1829 af borgmästar Sand-

berg, 18,210; 1830 af assessor J. M. Camén, 18,997;

af traktören C. F. Hylting, 12,884 ; 1833 af änke-

fru C. W. Phiripsén, 6000; af brukspatron H. N.

Beskow, 10,000; 1834 af fabrikör J. Hofving,

20,000; 1837 af revisions - sekreteraren J. M.

Winkler, 20,000 R:dr aHt B:ko. — Andra offent-

liga barnhus i Sverige finnas ej, än de i Stock-

holm, och äro, utom det ifrågavarande: Frimurare-

Barnhuset. (Se detta ord.)

naralitts-kftllaren i Stockholm bar af ålder

tillhört Barnhuset. Dess byggnad, som var af

träd, uppfördes 1714, och var vid den tiden

det enda värdshus på Norrmalm. Barnhuset hade,

intill år 1843 en inkomst af 658 Rulr 24 sk. af

lägenheten och rörelsen; men skulle, från d. 1 Okt.
1843, deraf haft 1000 R:dr B:ko årligen. Huset
afbrann i Mars månad 1844, och dermed afstan-
nade rörelsen. Huset uppbygges nu ånyo.
Barng skolor, Sinå- Den originella tanken, att

undervisa helt små barn, mest genom lek, och egent-
ligen för att lemna fattiga föräldrar en fristad för
sina barn, på den tid de sjelfva behöfva använda
för arbete, tillhör våra dagars filantropiska anda
och är till sin syftning lika berömvärd, som gag-
nande för ändamålet. Den första skola af detta
slag inrättades i Stockholm år 1838. För närva-
rande finnas derstädes fem sådana, äfvensom dyli-

ka äro inrättade i Götheborg, Upsala, Malmö, med
flera städer.

Barns-ol. På döpelsedagen anställdes fordom mål-
tider, då den döpte undfägnade faddrarne och pre-
sten, som dopet förrättat. På fjerde århundradet
och äfven förut voro likväl dessa fester intet an-
nat än s. k. kärleksmåltider, hvilka skedde med
mycken måttlighet. Men sedan de öfvergått till

öfverflöd , blefvo de antingen inskränkta eller för-

bjudna. 1 Sverige klagade adeln år 1635 öfver
den stora yppighet, som spordes vid barnsöl. Det-
samma gjorde äfven presterskapet åren 1640 och
1642, då drottning Christina begärde underrättel-

se om bästa medlet att hämma så väl detta som
annat öfverflöd. Ändtligen utfärdades allvarsamma
förbud deremot åren 1644, 1664, 1668 och 1669.
I följd deraf fick vid barndop icke trakteras med
roat, dryck eller konfekt. Men "om på landet nå-
gra långvägade äro budne till faddrar, måga de

med en ordentlig måltid blifva undfägnade." I fall

ett barn i städerne döptes hemma, fingo väl faddrar-

ne, enligt 1664 års förordning, trakteras, men utan

allt öfverflöd och med förbehåll, att "inga sändningar

af bakelser eller konfekt och socker skulle tillåt-

ne vara, att sändas kring i staden." År 1731 för-

bjöds åter allt traktamente vid barndop i städerna.

På landsbygden skulle dermed förhållas måttligen,

och fick barnsöl der hållas högst två dagar.

Ramangen , en malmgård i Stockholm på Söder,

mellan Danviks och Hammarby tullar, var förut en

stor klädesfabrik (se vidare Lagerstedt)\ men år

1831 blef lägenheten använd till en skolinrättning

efter Hillska methoden, stiftad medelst aktier af

patriotiskt sinnade personer. Der undervisas om-
kring 100 gossar i alla ämnen, som tillhöra en

vårdad uppfostran, mot en afgift af 300 R:dr B:ko

årligen.

Barometer» tyngdmätare, ett fysiskt instrument

,

som tillkännager de förändringar, hvilka uppkomma
af åtskilliga omständigheter uti atmosferens tyngd

eller tryckning på jordytan, hvilken ofta står uti

direkt samband med väderleken; hvarföre barome-
tern äfven användes såsom en temligen sannspådd

väderleksspåman. Den. uppfanns af Toricelli, och

rummet ofvanföre qvicksilfret har efter honom
blifvit kalladt ToriceUis-tomrum , hvilket dock är

oegentligt, ty ehuru fullkomligen lufttomt, inne-

håller det i stället qvicksilfvergas.

Uarrflofjet (Livia juncorum), ett till skinnbag-

• games ordning hörande insekt, af 1 tums längd
r
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blodröd med hvita och svarta ringar på antennerna

,

grågula ådriga vingar, hv itaktig bok och gula fot-

ter. Den lefver både som larv och poppa, samt i

utbildadt tillstånd ganska allmänt i blomman af en

gräsart (Juncus lamprocarpos) , hvilken deraf blif-

ver monstruös
T
samt förorsakar sjukdom hos får,

tom förtara den. Den är äfven orsaken till de ut-

växter, som förekomma på unga granplantor, isyn-

nerhet i toppen, och få namn af granäpplen, ge-

nom hvilkas bildning de unga träden utmattas

och aftyna.

BsLrrlind (Taxus baccata), eljest idegran kallad,

ett ganska vackert träd; men som likväl sällan

förekommer i vårt land. Det tyckes företrädesvis

tillhöra vissa kusttrakter, såsom Bohus län, hvar-

est trädet kallas Ba-lind, såsom någre menat Jill

minne af guden Balder, åt hvilken trädet varit hel-

gadt. Der barrlinden växer, försummar icke all-

mogen, att vid högtidliga tillfällen pryda stugor-

na med qvistar deraf.

Banehttcb, en socken, jemte Hofterup, belägen

i Harjagers kontrakt och härad, Lunds stift och

Malmöhus län, 2 mil S.S.O. från Landskrona, in-

vid hafvet. Socknen hör till 2 kl. konsist. och är

alternativt patronelt, i hvilket senare fall rättig-

heten att tillsätta pastor tillhör ägaren af Barse-

bäck. Den består af 27 £ mtl. och har 865 invå-

nare. Dess areala vidd innefattar 2,546 tunnland,

hvaraf blott 2 äro sjöar och kärr. Adr. Landskrona.

Barthelemy 9 8tt, en ö, afträddes af Frankrike

till Sverige, genom traktaten i Versailles af d. 1

Juli 1784. Den var ett vederlag, för den neder-

lagsfrihet Svenska regeringen beviljade för Fran-

ska varor i Götheborg. Under kontinentalsyste-

mets tid gaf ön, såsom en frihamn, en betydlig

tullintägt. Regeringen begärde då att få ensam
öfvertaga dess förvaltning, hvilket ständerna med-
gåfvo, under förbehåll, att den möjliga bristen i

dess inkomster ej skulle betunga Svenska stats-

verket. Sedermera, då brist verkligen yppade sig,

har regeringen sökt blifva af med ön; men hvil-

ket först år 1845 så vida medgafs, att den

skulle fa föryttras till någon fremmande magt och
intilldess ställas under Svenska statens drätselverk.

Rikets ständer anslogo vid sista riksdagen 16,500
R:dr till betalande af utgifter, som ej betäckas

af öns inkomster.

tarthfl-ordeii , en i Sverige fordom stiftad or-

den, hvarom se: Wadstena Stifts-orden.

Haaatftiner, Olaus» biskop i Strengnäs, samt,

ifrån år 1221 till sin död d. 29 Mars 1234, erke-

biskop i Upsala. Sitt tillnamn tros han hafva fått

af den kraftfullhet, hvarmed han försvarade sin

och kyrkans rätt mot "Bassarne", de mägtige och
betydande i landet. Han anses hafva varit af Bon-
deslägten och i skyldskap med konungahuset. Icke
desto mindre skall han ej hafva varit särdeles tro-

gen mot konung Erik Läspe, utan en anhängare
af Knut Johansson, hvars nederlag och död i sla-

get i Sparsätra så grämde erkebiskopen, att han
sjelf afled straxt derefter.

BMkemölle, ett fiskeläge mellan Skivarp och Cim-
britshamn i Skåne , hvarest fångas torsk , ål och tobis.

Bassewlti, Civilt Carl, von, född i Mekka-
burg, blef år 1711 öfverste i Svensk tjenst, ut-

märkte sig vid flera tillfällen, särdeles i slaget vid

Gadebusch, blef 1715 generalmajor och stupade

samma år d. 4 Nov. i träffniogen vid Stresow på
Rfigen. — En annan Bastewits omtalas något

senare, såsom Hanoversk Minister i Stockholm och

en afsvuren fiende till Gört*. Han blef äfven her-

tigens af Holstein ombud och sökte på allt sätt

verka till hans förmån vid thronföljden, men hvil-

ket likväl ej lyckades.

Batkori, Steffaa, konung i Polen, från 1576
till sin död 1586, omtalas i Svenska historien så-

som Johan UI:s bundsförvandt , vid deras gemen-

samma krig mot Ryssland. Han härstammade från

den furstliga Batbori-ätten i Siebenburgen.

Barack, Wilhelm, har komponerat åtskilliga

fortepiano-sonater och omtyckta sångstycken, är

känd såsom Aftonbladets musik-recensent, under

signaturen —v—. B:s recensioner utmärka sig ge-

nom en varm förkärlek för klassisk musik, och

hans uppfattning är oftast genialisk. Född 1806,

d. 13 Dec, i Götheborg.

DaudTildur» en utmärkt skön och tapper sköld-

mö, dotter till konung Nidud eller Nidung.

Bauitijrturten , aflln Kristoffer, en gammal
Carolin, som följde Carl XII under alla hans krig,

från landstigningen på Seland år 1700, då han

redan i tvenne år varit hans drabant, till Narwa,
Duna, Clissow, Thorn, Lemberg, Frauenstadt, Ho-
lofzin, der han blef illa sårad, Pultava, der två

hästar blefvo för honom nndanskjutne , till Bender,

der han deltog i kalabaliken, till Stralsund och till

Stresow, der han lemnade konungen sin häst, se-

dan Carl förlorat sin egen. Han hade blifvit ad-

lad 1712 och 1716 öfverste för adelsfanan, hvil-

ken han anförde 1718, under fälttåget mot Nor-
rige. Född 1667, död 1727.

Bauinlinuer, Berafcuurd, rådsherre i Lybeck,

och, jemte Herman Plönnies, anförare för den flot -

ta denna stad skickade till undsättning åt Gustaf I,

vid hans företag mot Christiern.

Häntastenar, botastenar, botahällar, så kallas

de uppresta stenar af 1 till 6 alnars höjd, hvilka

våra förfäder reste till åminnelse efter aflidne. De
finnas i vårt land till ett ganska stort antal, och

förekomma någon gång i flockar, af flera 100 i

hvarje, samt anses då utmärka gamla valplatser,

såsom på Bråvalla hed. Högst sällan Annas graf-

lemningar under bautastenar. Att några likartade

minnesmärken, särdeles då de äro enstaka eller 2

å 3 tillsammans och af betydligare höjd, utvisa

ställen der våra förfader förenade andaktsöfningar,

är ganska sannolikt, och vitsordas af mångfaldiga

sägner. Stundom finna vi bautastenar resta på ät-

tehögar. En sådan ses på den så kallade konung
Niords hög i Upland, och på den så kallade Svi-

durs hög i Westmanland. De största bautastenar

i Sverige förekomma i Dahlsland och Bohus län.

Unuti 1. Detta mer beryktade än berömda ar-

bete, innefattande en samling af i träd skurna

teckningar, utaf ett ansenligt antal Svenska run-

stenar, uppgående till icke mindre än 1,173,

Digitized by



91

utgafs, Ifll följd af rikets ständers Anmälan hos
koaaagea, år 1747 af Johan Göransson. Arbetet
år tryckt in folio, och icke särdeles sällsynt. För-
fattaren började arbetet efter ea utförlig plan, hvil-
ket ses af de tvenne profarken vid slutet; men denna
plan måste öfvergifvas, då författaren sjelf nödga-
des bestrida tryckningskostnaden. — Man har på
senare tider anmärkt mot detta verk, dels att der
uti intagne rutt-inskrifter till en stor del afvika

från dem å sjelfva runstenarne, dels att de upp-
glfna ställena för stenarne till en stor del äro
origtiga, dels äfven att ron-inskrifter blifvit i bo-
ken intagne, som bevisligen aldrig fuanits, ra. m.
Emellertid visar företeelsen af detta verk, om
hvars utgifvande till och med rikets ständer syn-
te» angelägne, en god vilja. — Sverige äger af
alla Nordiska länder de flesta och dertill de mest
klassiska runstenar, och ett verk öfver desamma,
efter nutidens förmåga, skulle ofelbart gagna ve-
tenskapen och hedra nationen.

Basar» den Österländska benämningen på en mark-
nadsplats, vanligtvis instängd och undir tak. Man
har sedermera i flera Europeiska städer härmat
detta, bruk, och Stockholm har åtskilliga sådana,

hvaraf likväl blott en egentligen bär detta namn,
nämligen en år 1840 vid Nya Bron uppförd rad
af handelsbodar, mot hvilken man med skäl an-
märkt, att den borttager utsigten af slottet, och
snarare vanpryder än pryder platsen. För det bo-
lag, som byggt densamma, lärer den dock vara

ganska viastgifvande.

Beata-CiurUtlna eller Latorps alanbruk, beläget

1 -| mil från Örebro, $ mil från Garphytte jernbruk.

Här äro vanligen 20 pannor i gång; men intres-

senterna hafva privilegium på dubbla antalet. Alun-
tkiffern, som äfven tjenar till bränsle, finnes in-

vid verket och synes vara outtömlig. Endast vid

detta aluaverk har man tillverkat alun, som i god-
het liknar den Romerska samt öfverträffar annan

•Jan i riket. Tillverkningen uppgår vanligen till

2000 tunnor. Ett ansenligt antal arbetare njuta

här sitt uppehälle och staten har betydlig inkomst

af detta verk. Fordom var här ett silfververk,

hvilket nedlades år 1640. Silfvergrufvan ligger

på Hjulåsen, eller den högsta bergsrygg, som
sträcker sig här förbi och är en gren af Seveber-

get. Den innesluter på detta ställe Leke, Nora och

Lindes bergslager. Sedan man kommit upp på höj-

den far man öfver en sjö till grufvan, hvilken har

flere besynnerliga hål och grottor, hvarom van-

tron alstrat många sagor,

eaietegy» annex under Bellefors, är beläget i

Norra Wadsbo kontrakt af Skara stift, 3 $ mil

OÅO. från Mariestad, vid Wiken. Annexets areal

utgör 9,674 tunnland, hvaraf 1,375 äro sjöar och

kärr, och har 876 invånare. Hemmantalet finnes

upptaget jemte Bellefors. Adr. Mariestad. Kyr-

kan är byggd af träd. Rya kapell, såsom detta

annex fordom kallades, skall varit bygdt vid vä-

gen och flyttades sedan till Ryholms säteri i slu-

tat af 1600-talet. Ar 1758 flyttades det j- mil

längre i öster, till frälsehemmanet Bolet. Be-

nämningen af kapell bortlades och kyrkan kalla-

des Beateberg, efter grefvinnan Lagerberg, född
friherrinna Beata Sparre.

BeatrU, dotter till kurfursten af Braadenburg
och år 1356 förmäld med Erik XII, Magni Smeks
son och medregent. Afled tillika med sin gemål
och tvenne små barn, år 1359, enligt somliga upp-
gifter förgiften af sin svärmoder Blanka; men, en-
ligt andra och trovärdigare

,
bortryckt af ea smit-

tosam sjukdom.

Hetarefva utmärkte fordom en åtgärd, hvarigenom
någon, medelst laglig handling, stadfåstade något.

Sålunda förekommer uttrycket t. ex. i rimkrö-
nikan.

tteceasia, dubbel» (Scolopax major), en tiH

vadarnes 4:de familj hörande fogel af 11 ± tums
längd, med svart hufvudfläck eller hufva, och
ett längs midten gående blekt, rostgul t streck,

bröst och mage beströdda med bruna fläckar

och vågor. Den förekommer om sommaren i kärr

och mossar, samt på större sumpiga ängar och
gräsbeväxta flodstränder, från Skåne till Lappland,
och anländer i slutet af April samt flyttar i Au-
gusti eller September. Den lefver af insekter,

maskar samt flere vattenväxter, leker i Maj och
spelar då nästan med lika läte som tjädern; men
är alltid stum vid uppflygandet. Honan lägger van-
ligen fyra päronformiga, blekt olivgröna, svart-

fläckiga ägg, på en tufva i ea mosse eller sumpig
äng. Fogeln jagas om våren och isynnerhet om
hösten, under sträcktiden, med rappbönshund , för

hvilken den trycker hårdt och ej flyger långt. Köt-
tet är ytterst läckert och fogeln om hösten så fet,

att skinnet stundom spricker, då den dödskjnten

nedfaller till marken.

Beek är ett fast brännharts, som utgör den icke

flygtiga beståndsdelen i tjära, och erhålles genom
dennas inkokning, hvarvid den flytande delen af-

skiljes i form af beckaQa, hvilken kan särskildt till-

godogöras. Den bästa sorten beck far namn af

kronbeck och det utgör en ganska betydlig export-

artikel , hvaraf utförseln årligen uppgår till omkring

3,000 tunnor.

Beekaakoaj» en mil från Christianstad, har af ål-

der varit ett rikt och välbygdt kloster för mun-
kar af Bernhardiner-orden. Det hitflyttades år

1165, från fordna staden Wä, af ärkebiskop An-
dreas (den spetälske), hvilken år 1223 tog sitt re-

sidens på Ifvö, utvidgade ansenligt klostrets om-
råde, gaf munkarne vidsträckta privilegier, och

blef derföre räknad bland helgonen. Under abboter-

ne njöto munkarne en oafbruten vällefnad intill år

1537, då Beckaskog, med underlydande lägenheter,

indrogs till kronan af konung Christian III, hvil-

ken år 1538 gaf det åt Gert Ulfstrand, med skyl-

dighet att försörja munkarne och underhålla 4

ryttare. — Den siste . ägaren var Ove Ramel, som
af politiska skäl blef förlustig alla sina egendo-

mar i Sverige, hvarpå Beckaskog indrogs till kro-

nan och år 1680 indeltes till öfverste-boställe vid

södra Skånska kavalleri-regementet. Beckaskog

är nu anslaget till lön åt general-befalhafvaren i

Skåne. Till egendomen, hvilken äger ett betydligt

utsäde och godt höbol, höra 22 arbeUhemman,
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samt 56 s. k. gatehus och torp. Alltsedan re-

daktionen 16S0 har Beckaskog, som förut ägde

jos patronatus till Ifvö, hört till Kiaby försam-

ling, och betalar nu ärligen till pastorn på Ifvö

helgonskyld, 8 tunnor, enligt en gammal dom,
förvarad bland kyrkans handlingar. År 1805 d.

3 Okt. blef en subsidie-traklat med England här

afslutad.

Becker, Carl Johan» von» possessionat, med
lagmans titel, känd genom en samling smärre poe-

mer, samt åtskilliga af Svenska Akademien belön-

ta skaldestycken, särdeles ett till Gustaf M:s ära,

hvilket fick dess stora pris. De utmärka sig genom
ett rent språk,, men ingen djerf fantasi eller hög
flygt. Född 1775, död på sin egendom Traneberg
i Westergöthland, d. 25 Juni 1831.

Meckfries, Joakim, hofråttsråd, landshöfding

i Kronobergs län och 1769 riksråd, var en ibland

dem, hvilka, i Maj månad 1772, gingo ur riks-

rådet, men som Gustaf III, dagen efter revolu-

tionen åter inkallade dit. Att han åtnjöt konun-
gens förtroende kan synas deraf, att han använde
honom i flere värf och upphöjde honom i grefligt

stånd, en utmärkelse, hvarmed Gustaf III icke slö-

sade; emedan under hela hans regeringstid icke

mer än tio grefve-diplom bortgåfvos. Född 1 722

,

död 1797.

Beckholmen eller Tjärhofvet, en liten holme,
af ungefär 350 alnars längd och 270 alnars bredd,

genom ett smalt sund skiljd från Stockholms Djur-
gård, af. regeringen öfverleranad åt Stockholms
stad, till upplag af beck och tjära, hvaraf ungefär

30,000 tunnor der kunna inrymmas. — Här ihjäl-

stack, uti en duell, hofjunkaren E. v. Saltz riks-

rådet grefve Erik Oxenstjernas hofjunkare Johan
Ikorn. v. Saltz blef derföre, enligt Svea hofrätts

dom, år 1650 d. 30 Aug., arkebuserad, oaktad t

hans i Liffland varande slägtingar, i anseende
till den hungersnöd, som då var i Sverige, erbjö-
do till frälsning af hans lif 5000 tunnor spann-
mål; men som Ikorn var slägt med någre af de
betydligare riksdagsmännen , hvilka torde haft me-
ra afseende på hämnd än på den tillbudna spann-
målshjelpen , så gjorde presterne Drottning Chri-
stina häraf ett samvetsmål, så att hon fastställde

Hofrättens dom; men sedan det blef bekant, att

Ikorn, på ett mindre redligt sätt, skildt v. Saltz

från dess fästmö, hvilket varit orsaken till duel-
len, så oroade det drottningen, och v. Saltz er-
höll nåd på exekutionsdagen. Då Ikorns anhörige
blefvo underrättade härom

,
påskyndade de v. Saltz s

afrättning, hvilken ej verkställdes på det utsatta

stället utom tullen, utan på barnhusgården.
Beckjord är en svart, starkt lerhaltig jordart,
med glänsande punkter i brottet , hvilken förekommer
i Skåne, isynnerhet omkring Malmö och är ut-
märkt fruktbar.

Beckman, Erik, kontraktsprost och kyrkoher-
de i Knutby och Faringe församlingar i Upland,
en skicklig och nitisk kyrkolärare, sjelf efterdö-
met for de läror han föredrog, och känd ge-
nom några theologiska skrifter. Född 1701, död
1749.

Beckman, Jekan Wilhelm, född i Wexiö
stift år 1792, komminister i Glara församling i

Stockholm sedan 1824, har utgifvit en samling,

dels prosaiska, dels poetiska uppsatser, undertitel:

Minnen af lediga Stunder. Har för närvarande un-

der pressen en Svensk Psalm-historia, h vartill han

erhållit statsanslag.

Deckrtt, stenöring, stenbit, forell (Salmo fario),

ett till de mjukfeniga ben fiskarne hörande fiskslag

af laxslägtet. Den vistas i floder och bäckar, isyn-

nerhet med stenig botten och stark ström r från

Skåne ända upp till de nordligaste landskapenia,

likväl aldrig i fjälltrakterna-, är 6 till 8 tum

lång, med spetsigt hufvud och liten mun, hvit

under buken, men för öfrigt öfver hela kroppen

besprängd med gula, svartaktiga och purpurröda

fläckar. Den leker i September och fångas så väl

med nät och i mjärdar, som med krok, helst på
råU kräftkött, och då antingen vid regnväder el-

ler i starkt solsken. Köttet är hvitt och smakligt.

Heddin*e, Lilla, annex till Kellstorp, är belä-

get i Wemmenhögs kontrakt af Lunds stift, 2J
mil V. från Ystad. Det består af 13 i mtl. och

har 595 invånare. Dess areal utgör 2,106 tunnl.,

af hvilka 4 äro sjöar och kärr. Adr. Ystad.

Iledolre, Jean de, agent i Lissabon, riddare

af Wasa- och Nordstjerne-orden, död d. 30 Dec.

1800, två dagar efter sedan han fyllt 72 år, här-

stammade från en Fransysk protestantisk slägt,

hvilken, för att undgå religions förföljelser, nöd-

gats lemna sitt fädernesland, hade från början eg-

nat sig åt handeln, men utmärkte sig mycket genom
kunskaper och insigter, att han utsågs till gene-

ralkonsul i Portugal och sedan till agent. Här
förvärfvade han sig i hög grad den namnkunnige

Pombals uppmärksamhet och aktning, samt bi-

drog till utvidgande af Sveriges handelsförbin-

delser med Portugal. Han adlades — ätten utgick

med honom — utnämndes till öfverceremonima-

stare, pryddes med ordnar och fick titel af lands-

höfding, utmärkelser, som på den tiden verkligen

betydde något, helst då de tillfullo en person,

hvilken ej, genom sin börd och sina släktförhål-

landen, syntes liksom född dertill.

Reellt, Aiubern, en af Carl XII:s krigare till-

fångatagen såsom kornett vid Pultava, återkom

först efter fredsslutet till fäderneslandet, der han

gifte sig med en kyrkokamrerare Fallkmans enka,

med hvilken han fick säteriet Ramsjöholm i Jön-
köpings län, som Fallkman tillhandlat sig i asses-

sor Ehrencronas namn, då han, såsom ofrälse, ej

kunde göra det i sitt eget. Beeth, befordrad

till ryttmästare och sedan till major, var äfven

ofrälse; men erhöll af konung Fredrik resolu-

tion på frälscmannafrihet och löfte om adelskap,

i händelse några sådana komme att utfärdas vid

nästföljande riksdag. Detta skedde icke, och som
Beeth icke hade några barn, testamenterade han,

år 1748, säteriet åt sin broder, vice presidenten i

Götha hofrätt Gudmund Adlerbeth, hvilken, såsom
assessor, blifvit, jemte den yngre brödren, löjt-

nanten Samuel, år 1720 adlade nnder namnet
Adlerbeth.
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Bcgvmfmlng. Sättet att begrafva de döda har,

vader olika tidehvarf, undergått flera förändringar

inom vårt fädernesland. Sveriges första inbygga-

re, hvilkas gudstjenst var temligen ren och oför-

falskad, begrofvo sina lik i stora grifter under

stenrör, hvilka sedan kallades Kummel Ifrån för-

sta inflyttningen i Sverige bör man således räkna

Kummel-åldern, hvilken påstod till dess Oden be-

gynte låta bränna de döda och förvara askan i

käril, de der nedsattes i jorden, och härmed bör-

jades Bränne-åldern. Då Yngve Frej dog, brän-

des icke hans lik, utan sattes i en stor hög. Se-

dermera tog sättet att jordfasta de döda smånin-

gom öfverhand, så att man ifrån år 610 kan räk-

na bränne-ålderns slnt och Hög-ålderns början.

Samma bruk bibehölls vid kristendomens införande;

emedan det öfvrrensstämde med de första kristnas

sedvana. — Ättehögarne blefvö icke genast ogil-

lade, då kristna läran begynte predikas härstädes.

Ånnu år 1070, och långt senare, brukades dessa

till de dödas begrafning, likaså väl som kyrkogår-

dar; men slutligen utdömdes de förra. Om kyrko-

gårdar yttrade Carl IX: "kyrkogården skall ingom

förvägras, som döder är, på det ej den påfviska

falska religion måtte styrkas, som aktar kyrko-

gården för heligare jord, än annan. Dock skall

efter dem, som i kyrkogården begrafvas, gifvas

något till kyrkan, till att hålla de hus vid magt,

der Guds ord skall predikas och sakramentet ut-

delas.
71 — Härvid torde ock böra nämnas de rö-

relser, hvilka tilldrogo si§ i Sverige 1710, i an?

ledning af detta ämne. Öfverheten befallte, att

de, som dogo i pesten, skulle, till förekommande

af smittosamma sjukdomar, icke begrafvas i kyr-

kor eller på kyrkogårdar, utan på andra särskilda

ställen. En del af presterskapet ställde sig ej så-

dant till efterrättelse, utan utlät sig obetänksamt

häröfver, både i predikningar och andra offentli-

ga sammankomster. Kongl. senaten befallte der-

före, år 1711, att konsistorierne skulle förehålla

presterskapet detta ofog , samt att de på intet sätt

skulle understa sig hvarken att göra eller tala

emot sådana till den allmänna välfärdens bästa ut-

färdade förordningar, &c. 4c. ' I anledning häraf

anat biskop Jesper Svedberg, d. 1 Febr. år 1711,

en skrifvelse till presterskapet i Skara stift, deri

han, bland annat, yttrade: "lärarne borde förtaga

menige man den tanken, att kyrkogården hade uti

sig en sådan helighet, att den, som icke der blef

begrafven, skulle sakna något till sin heder och

salighet. De dödas ben voro långt bättre behåll-

na på andra ställen, än i kyrkor och kyrkogår-

dar. Hvarest de ock lågo, skulle de alla på en

gång uppstå." Denna skrifvelse upplästes på pre-

dikstolarne i hela riket; men bidrog ej att stäl-

la menigheten tillfreds, hvilket först lyckades små-

ningom, genom allvarligare anstalter. — År 1642

anhöll presterskapet, att i kyrkorna inga grafkor

måtte intagas, utan biskopens, kyrkoherdens och

församlingens vetskap och tillstånd. Drottning

Christina konde väl ej alldeles ogilla detta för-

slag; men ansåg menligt, att minska den rättig-

het, som medföljde jus palronatus; slutligen blef
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detta bruk likväl till en del inskränkt. I påfviska

tiden vigdes grafvarne af presten, förrän liket

nedsattes; men detta afskaffades på Upsala möte
1593. "Ty sådant", sade preses, "härflöt utaf

prästernas egennyttå, och skedde allenast för de-

ras fördel skull." Ar 1528 befallte konung Gu-
staf I, att alla slagsmål på kyrkogårdar skulle

komma under namn af edsöre. Fordom fick man
ej heller taga med "våld från kyrkogård den, som
flytt dit för frid skull. — Den förste, som i Sve-
rige begrofs på evangeliskt sätt, var en smed i

Örebro, vid namn Peder Olofsson. Hans tvenne

söner Olaus och Laurentius Petri bestyrde derom
1520, då de, efter hemkomsten från Tyskland,

bortvisade munkarne, som ville förrätta jordfäst-

ningen med Latinsk messa, vigvatten samt andra

katholska bruk. År 1731 förordnades, att i stä-

derne inga andra skulle brukas till att bortbära

liken, än vissa af magistraten dertill förordnade

personer, med undantag likväl för de fattige, hvil-

ka fingo bäras af andra. Vid de förnämares jord-

lärd tilläts, utom de nyssnämnde, som gingo un-

der båren, den dödas vänner att bära bårklädet

på sidorna. Detta förordnande blef år 1732 så-

lunda förklaradt, att den som sådant åstundar, må,
till sina dödas bortbärande, betjena sig af dem,
som varit den dödas vänner, bekanta eller under-

hafvande, blott ej något traktamente eller någon
annan gåfva och omkostnad dervid kommer i frå-

ga. Men när den dödas bekanta fa gå på sidor-

na och bära bårklädet, få inga andrå brukas un-

der båren, till att bära liket, än de af magistra-

ten förordnade. Man erkände år 1668, såsom en

gammal och loflig plägsed, att de kristnas lik

blefvo under sjungande af psalmer, burna till sina

grafställen. Dertill fick, vid adeliga begrafningar

,

brukas den församlings skola, der begrafningen

skedde, eller den näst derintill belägna, samt or-

dinarie stadsprester, hvilka skulle förrätta den

vanliga sången, så väl på gatan, som inom kyr-

kan i koret. På landet fingo högst 10 å 12 per-

soner kallas härtill. År 1686 blef sången ifrån

begrafningshuset till kyrkan förbuden på landsbyg-

den. Nu möter presten likprocessionen vid kyr-

koporten då ringningen upphör, hvarefter en be-

grafningspsalm afsjunges, tills liket blifvit nedsatt

i grafyen. Några begärde år 1712, att få hålla

vokal- och instrumentalmusik under begrafningen;

men sådant blef då af öfverbeten afslaget. År
1720 var man ännu så vidskeplig, att de, som

dogo i barnsäng, skulle först bäras in i kyrkan,

innan de begrafdes på kyrkogården. Man inbilla-

de sig förmodligen, att sådana qvinnor skulle, på

detta sätt, få hålla sin kyrkogång, och icke läg-

gas i grafven såsom orena. Biskopen i Wexjö,
David Lund, ifrade häremot på det högsta i sitt

stift. — Som det syntes lända till gudaktighetens

befrämjande, att begrafningar skedde på sön- och

helgdagar, så behölls denna sed en lång tid. Men

år 1655 blefvo begrafningar på söndagar förbjud-

na i städerne. År 1 688 upphäfdes åter detta för-

bud. Nattetid, eller sent på aftonen, får intet lik

jordas. Alla slags begrafningar skola anställas

13
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Bejer,

em dagen, och i rättas tid, så att ingen, eho den

vara må, får begrafva sina döda på annat sätt,

än att begrafnings-gudstjensten är förbi, förrän

mörkt blifver (Kongl. Resolution på presterskapets

besvär 1719, §• 3). — Öfverbeten sökte förmå

rikets undersåter, att bortlägga öfverflöd vid be-

grafningar, och föreslog, att man i stället skalle

göra någon berömlig gåfva till kyrkor, skolor och

hospitalen Redan år 1635 klagade man öfver yp-

pighet vid sådana tillfållen, hvilken klagan seder-

mera ofta förnyades. Ifrån år 1644 till 1669

utfärdades mot detta öfverflöd åtskilliga kongl.

stadgar, hvilka år 1686 bekräftades af kyrkola-

gen. Med ringningar gjorde man sig i förra ti-

der mycken kostnad; men år 1664 tillstaddes hvar-

ken ridderskap, prester eller borgare flera, än fy-

ra ringningar, nemligen den första, som kallades

själaringning, den andra, dagen före begrafningen

,

den tredje, när begrafningen skedde, och den fjer-

de, då liket var jordsatt; med förbehåll att alla

dessa ringningar icke förlängdes öfver en half tim-

ma. Den andra ringningen är numera aflagd. — I

anseende till åtskilliga orsaker är stundom stor

skiljaktighet vid begrafnings-förrättningarne , så att

begrafningarne kunna anses vara af 3 slag, nem-

ligen: ärlig, tyst och neslig begrafning. 1) Årlig,

kristlig, vanlig och högtidlig begrafning förrättas

under anförande af prest, som dervid handlar ef-

ter föreskriften i IX kap. af kyrko-handboken. En

sådan förunnas åt hvar och en, emot hvars lef-

verne ej något menligt förekommit, äfvensom den,

som finnes liggande död, utan att kunnigt är, på

hvad sätt han omkommit. 2) Tyst begrafning

(begrafning i tysthet) sker utan några högtidlig-

heter, och utan åtföljande procession, allenast i

närvaro af dem, som dervid hafva något att ut-

rätta. Ritualen vid sådana begrafningar består

deri, att prosten, sedan liket är nedsänkt i graf-

ven, kastar mull deröfver, hvarefter läses Fader

vår och den vanliga välsignelsen. Sådana begraf-

ningar förrättas för nyfödda barn, som ej fått dö-

pelsen; sådana, som i raseri, hufvudsvaghet eller

annan vånda afhändt sig lifvet; sådana, som om-
kommit genom nesligt öfverdåd, t. ex. för mycket

brännvinssupande, samt delinqvecter och andra, hvil-

kas kroppar blifvit nyttjade å anatomisalar. 3) Nes-

lig begrafning verkställes af skarprättaren , hvilken

nedgräfver den döda kroppen i skogen eller galg-

backen. Ingen tacksägelse afsäges vid sådant döds-

mål, och ingen prest medföljer liket. Sådan be-

grafning sker efter: sjelfspilling, efter den, som un-

dergått dödsstraff för grofva missgerningar , efter

den, som tillstått sådana gerningar och i fängelse

dött, samt duellanter. En mindre art neslig begraf-

ning är, då någon lägges afsides å kyrkogård, hvar-

vid icke heller prest officierar, eller någon religions-

akt förrättas. Sådan begrafning äger rum, då någon
finnes ligga död och ingen vet huru han omkom-
mit, men kändt är, att han fördt ett ogudaktigt

lefverne} om tvenne dräpa hvarandra i brådskill-

nad; om mördare eller tjuf dör i fängelse, utan

att missgerningen är bekänd, samt för barn, som
födas af oäkta säng och mördas.

Behmer, Daniel» förut Behm, informator för

Axel Oxenstjernas son Erik. Genom dennes infly-

tande och egna förtjenster förmögen och befordrad,

blef han bofråd, ledamot i justitie-revisions-ver-

ket och dess preses i bofkanslerens frånvaro. Be-

römmes som en nitisk embetsman, och har gjort

sig känd genom sitt loftal öfver Johan Banér

samt åtskilliga disputationer. Adlad. Född 1611,

död 1670.

Selan » Adam, född i Sachsen och inkallad af

Carl XI, var miniatyrmålare i den aldra minsta gen-

ren, hvilken beskrifning gäller både hans verk och

hans person. Han var nemligen dverg, och skall

icke haffa varit mer än 35 tum lång. Hans ar-

beten voro för det mesta beräknade att sättas i

ringar och dosor, men ansågos på sin tid af högt

värde. Man känner hvarken hans födelse- eller

dödsår.

Beigvyr, (mylhol.), förut upptagen under namnet

Bejgvir. Han var kock hos Frej och densamme

som hos Ägir tillredde maten, då denne gaf det

namnkunniga gästabudet åt gudarue, hvarest Loke

smädade hela församlingen, blef gripen af Asarne

och af dem straffad för det han förorsakat Bal-

ders död. Loke smädade äfven Beigvyr, för det han

var så liten till växten.

Beijer, Jolian ron, född i Berlin, gick i Svensk

tjenst, och anställdes af Axel Oxenstjerna i dess

kansli, blef sedan sekreterare i kommerse-kolle-

giutn, rikspostmästare och slutligen öfver-post-

direktör. Född 1606, död 1669. Har utgifvit

flere poetiska skrifter, hvaribland ett större poem:
Konsten att älska.

Belter och Heiter, Gores söner, sam-konungar

i Sverige, höra till den hälft historiska, hälft sa-

golika Fornjotherska perioden. De förde flera krig

mot sina anförvandter, Nores efterkommande, hvil-

ka innehade Norrige. Isynnerhet utmärkte sig Bei-

ter i detta hänseende. Sålunda lät han, för att

gäcka den emellan fäderne afslutade traktaten,

draga sitt fartyg Ellida öfver land, hvarvid han

sjelf satt vid styret, och blef derigenom herre öf-

ver ett stycke land inom Norrska gränsen. Ifråu

Heiter säges den namnkunnige Gånge-Rolf, förste

hertigen af Normandie, hafva härstammat i ratt

nedstigande led. Breiter åter var fader åt Gylfe.

Dejby borgr i Tillberga socken af Westmanland.

Af denna borg finnas ännu lemningar i socknens

norra kant, på Bejby ägor, midt emot Gulbo borg

i Sevalla socken. Den är uppförd af ofantliga sten-

massor, och omgifven med ringmur. Man förmo-
dar, att den, äfvensom Gulbo borg, blifvit begag-
nad under oroligheterna i konung Erik XI:s tid, år

1230, i konung Albrekts tid, år 1365, samt i fej-

den emellan riksmarsken Carl Knutsson och riks-

drotset Christian Nilsson Wase, hvilken hade Sim-
tuna och Torstuna härader till län, och slutligen

blef tillfångatagen på sin gård Räfvelsta i Altuna

socken år 1439.

Bejer, Christian och Johan» voro i Norr-
land och Österbotten bekanta emellan 1690 och
1725, såsom orgelbyggare, särdeles i Boldnäs,

Brahestad, Gamla Carleby, Uleå, m. fl. städer.

Digitized by



95

BeJ*m#» en af de tolf berserkar, eHer kämpar,

som konung Rolf Krake sände sin stjuffader, ko-
nung Adil, till uadsättnnig.

clnnnjrr, I4»«U» född Fransman, en utmärkt

landskapsmålare, som i slutet af I7tf0-talet kom
till Stockholm och der dog år 1816. Var isynner-

het lycklig i sina laverade landskap, hvilka äro ut-

förda med en djerf pensel och en skicklig anord-

ning af dagrar och skuggor.

BeIdeg, den tredje af Odens söner, den hon,

under sitt tåg till Norden, säges hafva insatt till

konung i Vestra Sachsland eller Westfalen.

eMensche eller Bellenack» Jttna (Johan-

nes Andre»), född på Jutland, konung Johan ILs

sekreterare, och genom hans förord biskop på
Fyen, följde Christiern II till Stockholm, var cn

af hans förtrognaste rådgifvare, samt 6ck af ho-

nom fullmagt på Strengnäs stift, hvars biskop fal-

lit i Stockholms blodbad. Det är emellertid ovisst,

huruvida han någonsin tillträdt embetet; ty efter

Christiern* förjagande fann Beldenacke icke råd-

ligt att qvarstanna, utan flydde ur landet. Hans

vidare öden äro obekanta.

Belje» (mythol.), en jätte, hvilken Frej, i en

tvekamp, dödade med ett hjorthorn. Frej kalla-

des derföre Beljes bane och Beljes fiende.

Hellefors, en socken, jemte Ekeskog och Bea-

teberg, belägen i norra Wadsbo kontrakt af Ska-

ra stift, Wadsbo härad ocb Skaraborgs län, 2}
mil S.O. från Mariestad, samt £ mil från Götha

kanal. Jemte annexet Beateberg består socknen

af 30 i mtl. Ensam bar den en areal af 9,442

tunnland, hvaraf 800 äro sjöar och kärr, och in-

vånarnes antal uppgår till 733 personer. Socknen

hörer till 2 kl. konsist. Adr. Mariestad. — Kyr-

kan skall förr hetat llunnekulla. Den är uråldrig,

belägen vid ån Tidan, på en med berg och sten

omgifven kulle. Här är en vexelondervisnings-

skola inrättad af en baron Sture. Ett gammalt

föste, fordom benämnd t Mycklingborg, har legat

på Myckeltorps ägor i denna socken.

Melle*vue« Såsom många utländska städer haf-

va sitt Belvedére eller Belle-vue, något ställe

hvarifrån man äger en särdeles hänförande ut-

sigt, så bar Stockholm äfven ett med detta namn,

en malmgård, förut kallad Lögheboda, innefattande

landtudden emellan Norr- och Roslags-tullarna,

vid stranden af Brunnsviken. Hof-intendenten Pasch

började först dess försköning, hvilken sedermera

fullföljdes af öfverståthållaren , baron Carl Sparrc,

hvilken gaf stallet sitt nuvarande namn. Det är lik-

väl mindre utmärkt genom någon storartad utsigt

från dess höjder, än genom sjelfva sin vackra be-

lägenhet. Gustaf 111 inköpte det, och det har allt-

sedan tillhört kronan.

eUlehla»* E»nnrentlne Thorerl, kyrkoher-

de i Mariestad, b!ef, vid 74 års ålder, utnämnd till

biskop i Götheborg, der han dog d. 1 Jan. 1678,

i en ålder af SO år.

Bellfnm*» Olor StephMWton, antog namnet

Bellrau* af sin födelseort Bälinge i Upland, der

fadren var kyrkoherde. Han blef Johan UI:s hofpre-

itikant, ock, emedan han visade sig medgörlig lör

införandet af lithurgien, befordrades han till bi-

skop i Westerås, år 1589. Såsom väl anskrifven

kos Sigismund, fick han det förtroendet, att, vid

konungens kröning, satta kronan på hans hufvud.

År 1606 blef han likväl af konung Carl IX, på
riksdagen i Örebro, anklagad för sin delaktighet

i lithurgiens antagande, för det att han hållit Si-

gismunds parti och skrifvit till honom äreröriga

bref om Carl, samt herbergerat den, såsom konun-
gamördare, misstänkte Petrus Petrosa. Biskopen

värjde sig med ed mot dessa beskyllningar, men
blef icke desto mindre, d. 16 April, dömd från em-
betet. Sedan han likväl ödmjukat sig för den

vredgade konungen och många fällt förböner för

honom, samt den utnämnde efterträdaren, kyrko-
herden i Mellösa, Nikolaus Petri, efter fjorton

veckor aflidit, återfick Bellinus sitt embete, hvil-

ket han med beröm förvaltade till sin död, år 1618.

Bellutan 9 Johan Arndt, son af skräddaren

Martin Bellman, blef, för sin skicklighet i musi-

ken, antagen vid Carl XI:s hofkapell; men trött

vid denna för honom icke tillfredsställande syssel-

sättning, lemnade han sin befattning, för att med
mera allvar egna sig åt studierna, dem han re-

dan förut idkat. Han blef magister, företog en

vidsträckt utländsk resa, och utnämndes derunder

till eloqv. professor i Upsala. Dog år 1709, en-

dast 35 år gammal. Han har utgifvit åtskilliga

disputationer och tillfällighetstal. Genom sin tredje

son, lagmannen Johan Arndt Bellman, blef han far-

fader åt skalden

Bellman» Carl Miehaei. Hans lefnadsomstän-

digheter äro få och obetydliga, liksom mängden
af författares och kanske mer än de flestes. Han
föddes i Stockholm d. 4 Febr. 1740 (efter nya
stilen d. 15), röjde tidigt anlag för skaldekonst

och författareskap , så att han, vid 17 års ålder,

lät trycka en öfversättning af Schweulniz's "Evan-

geliska dödstankar", och skref senare åtskilliga

poemer af allvarsam art, ett slags moralsatirer i

tidens smak. Såsom brödyrke inträdde han i ban-

ken och vid tullverket; men gjorde der föga lyc-

ka, emedan hans kallelse var riktad åt ett helt

annat håll, än embetsmanna- och affarslifvet. Vid

25 års ålder förlorade han sina föräldrar, och nu

syntes medvetandet af hans bestämmelse hafva fat-

tat honom, eller rättare: hans bestämmelse uttog

sin rätt, honom sjelf omedvetet. Han gjorde sig

snart känd- genom skaldestycken af det slag, som
var hans sannskyldiga, och som beredt honom en

odödlighet, hvilken ingen Svensk skald, och kan-

hända ingen skald i det nyare Europa, delar med
honom. Gustaf ffl lärde känna honom, och tog

vård om det enda han behöfde: hans lekamliga

bergning. Han utnämndes till sekreterare i num-
merlotteriet, der han likväl aldrig gjorde tjenst,

utan afstod halfva lönen åt sin vikarie. Den an- N

dra hälften, 1,500 daler kopparmynt, svarande mot

1,000 R:dr Rgs efter nuvarande myntvärde, var

hans behållning. Året derpå, 1776, erhöll han

hofsekreterare titel. Detta var allt hvad Bellman

undfick af den kongl. nåden, och allt hvad som i

yttre måtto gjordes honom behof. Konungens akt-
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ning och beundran samt personliga umgänge var

for honom af högre värde, och den sol som lif-

vade och värmde honom. Med Gustafs död ned-

gick den, och skalden kände bittert dödskylan spri-

da sig öfver både hans fysiska och poetiska lif.

Det senare hade redan någon tid varit i aftagan-

de; det förra tynade småningom och slocknade d.

11 Febr. 1795. Hans enka, Lovisa Fredrika Grön-

land, med hvilken han gifte sig år 1777, öfver-

lefde honom, och har sett den hyllning, som ve-

derfarits den oförgätliges minne, då, genom en

subskription af personer bland alla klasser, hans

kolossala bröstbild upprestes på Djurgården och

invigdes d. 26 Juli 1829, och denna dag har se-

dermera blifvit firad, som en årligen återkom-

mande folkfest. Området af detta arbete nekar

oss att lemna en karakteristik af den genialiske na-

turmålaren, Sveriges ende improvisatör, och så-

som improvisatör den störste af alla sådana, eme-
dan hans sånger, frukter, icke af den djupsinniga

betraktelsen och tankemödan, utan af ögonblickets

ingifvelse, af en inneboende naturkrafts oemot-

ståndliga hänförelse, likväl icke, som nästan alla

dylika alster, lånade sitt värde af ögonblicket, utan

skola lefva genom seklerna. — Hans enda efter-

lefvande son, sidenkramhandlaren Adolf Hall-
man, dog i Stockholm d* 30 Juli 1834, i en
ålder af 53 år, på Manhem å Djurgården.

Belltt, annex under Ingatorp y beläget i södra Wed-
bo kontrakt af Linköpings stift, 2£ mil S.O. från

Eksjö, består af 18 £ mtl. och har 474) invånare.

Af dess areal, 5,994 tunnland, äro 590 sjöar och

kärr. Den nuvarande kyrkan grundlades år 1822,
och invigdes 1828, af biskopen i Linköping, dok-

tor M. Wallenberg. — Öster om kyrkan finnes en

offerkälla. Adr. Eksjö.

Helsten. Till katholicismen hörde en mängd be-

låten i kyrkor och kloster. Äfven vårt lands hel-

gedomar voro dermed rikeligen försedda, och väl

tålda af presterskapet , som med dera dref ett

slags ocker. Helgonabilder, så inrättade, att de

syntes gråta, knäfälla, varna med fingren, m. m.

voro icke sällsynta. Sådana finnas ännu i många
gamla kyrkor. — En ibland de märkligare är riddar

St. Göran uti Storkyrkan i Stockholm.

Beuiedlings-koinmissionen* Så kallas en i

Stockholm, i slutet af förra århundradet, stiftad

municipal-inrättning , hvilken för styrelsen öfver

stadens militär- och båtsmans-kompanier.

neiiberga, eller benskena, en del af^forntidens

rustningar, hvarmed benen bekläddes, för att skyd-

da dera mot hugg och skott.

Bender, en stad i Moldau vid Dniester-floden, nti

Svenska historien ryktbar genom Carl XU:s vistan-

de på det närbelägna lustslottet Warnitza, då han
sökte en fristad i Turkiet, efter slaget vid Pulta-

va. Sedan freden i Bucharest, år 1812, tillhör

denna stad Ryssland. Den uppbrändes år 1770 af

Panin, hvilken då anförde Ryska hären, och har från

den tiden aldrig återvunnit sin fordna liflighet och
sitt välstånd.

Bendjur utgöra djurrikets första hufvudafdelning,

och bestå af blod, kött och ben, hvaraf antin-

gen det förra omsluter de senare, hvilka då fa

namn af skelett, eller tvertom, då benbetäcknin-

gen far namn af benskal. De indelas uti tvenne

underafdelningar, nemligen ryggrads- eller verte-

brerade och led- eller artikulerade djur.

Benedikt*» konung Sverker U:s första gemål.

Hon var dotter till Ebbe Sunesson af Knarretorp

på Seland, och moder till en son, Thure, som blef

stamfader för familjen Hack, jemte tvenne döttrar,

Helena och lngierd, begge nunnor, och den sena-

re abbedissa i Wreta kloster.

Benedit omtalas af sagan såsom en dotter till

Magnus Ladulås, af honom insatt i ett kloster,

hvarifrån hon befriades af en fremmande riddare,

hvilken förde henne med sig till Norrige. Historien

känner henne icke.

Benestad» annex till Öfraby, beläget i Ingel-

stads kontrakt af Lunds stift, 3 mil V. från Cim-
britshamn och 1 mil N.N.O. från Ystad ; består af

17^ mtl. och har 566 invånare. Af dess areal,

3,101 tunnland, äro blott 20 tunnland sjöar och

kärr. Adr. Ystad.

Bengelttrt, bingel, bingelört, (Mercurialis peren-

nis), en mångårig växt, som förekommer allmänt

i skogslundar inom Skåne, Westergöthland, Blekin-

ge, Halland, på Gottland ocb Öland; sällsyntare vid

Motala-åns stränder i Östergöthland och i Söder-

manland. Den innehåller, såsom alla af samma fa-

milj, ett skarpt harts, samt derjemte en liten qvan-

titet blått färgämne, men är utan någon använd-

barhet. Fordom begagnades den i medicinen.

Bengt. Med detta namn finnas flera biskopar, utan

slägt- eller tillnamn. l:o. Bengt, biskop i Lin-

köping, från år 1220 till år 1232, då han afsa-

de sig embetet och lefde som enskildt person, till

sin död år 1237. 2:o. Bengt Larsson, äfven

biskop i Linköping, från 1436 till sin död år 1440.

Han hade förut varit undersångmästare derstädes,

och är bekant genom sin tvist med företrädarens

slägt, hvilken vägrade att till biskopsstolen åter-

ställa de gårdar de fått pantsätta. Sorgen häröf-

ver säges hafva lagt biskopen i grafven. 3:o~

Bengt den gode, af Bondeslägten
,

biskop i

Skara. Sitt ärofulla tillnamn fick han af sin gif-

mildhet, ej blott mot domkyrkan, hvilken han do-
terade och prydde på mångfaldigt sätt, utan äf-

ven mot andra kyrkor, mot studerande och fatti-

ga, samt den skattdragande allmogen. Icke desto

mindre säges han hafva lemnat efter sig mera pen-

ningar, dyrbarheter och kostbara kläder; än "tju-

gu hästar kunde draga på godt slädföre." Han dog
år 1190, i en hög ålder. 4:o. Bengt den nn-
*e, likaledes biskop af Skara, från 1217 till 1230,
då han afled. En motsats till den förre, tadlas han
för sitt slöseri och de gärder, hvarmed han betun-

gade stiftet och de skattdragande. 5:o. Bengt
Tunaion, likaledes biskop i Skara, från 1317 till

1321; mycket nitisk om biskopsstolens utvidgande

med nya gårdar och forläningar. 6:0. Bengt,
med spenamnet Smekinus, också biskop i Skara;

beskrifves som lättsinnig och narraktig; lärer haf-

va dött år 1356. 7.0. Bengt, biskop i Åbo,
men af en Svensk adelig slägt, valdes år 1322
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och afled år 1398. Se vidare: Germundi, Korp,

Kamenius och Knutson.

Bena?*, son till Birger Jarl af Bjelbo, den fjer-

de och yngste af sina bröder, år 1284 upphöjd

tfll hertig af Finland. Hans böjelse hade likval

redan bestämt honom for det andeliga ståndet, så

att han, år 1268, blef archidiaconns i Upsala och

fyra år senare i Linköping. Då biskopsstolen i

sistnämnde stift blef ledig, år 1286, valdes han

till biskop, ett embete, som han innehade intill

sin död. Han berömmes för sitt milda och frid-

älskande lynne, hvarpå han gaf ett hedrande be-

vis, då han erbjöd sina äldre bröder all sin egen-

dom och sjelfva sitt hertigdöme, om detta kunde
återställa den förlorade endrägten och broders-

kärleken. Född 1254, död 1291 i pesten.

Bengt af Ulfåsa, lagman i Östergöthland
,

Birger

Jarls broder, är bekant genom sitt giftermål med
den sköna, men hvarken rika eller förnäma, Sigrid

den fagra, hvilket förtröt hans mägtiga slögt.

Sjelfva jarlen delade denna förtrytelse, och skic-

kade, efter tidens sed, att tala genom gåfvor och

sinnebilder, till honom en dyrbar kjortel eller

kappa, bvars ena våd var af valmar, att utmärka

bvilken opassande förbindelse han ingått. Till svar

härpå återsände Bengt kjorteln med valmarsvåden

höljd af guld och ädla stenar, således dyrbarare

äa de andra. Jarlen begaf sig nu till Ulfåsa,

etnottogs af Sigrid den fagra, och förtjustes så

af hennes skönhet och intagande väsen, att han

förklarade: "om min broder hade detta ogjordt,

ille jag sjelf göra t !

n — Fred och vänskap åter-

ställdes emellan bröderne.

Benart*rejden. Så kallade man den fejd, som

, föranleddes af Bengt Algotssons fördrifvande, ge-

nom den unge konung Erik Magnusson, år 1356.

Bernar*sheden » i Svärdsjö socken, ^ mi * ^r^n

kyrkan. Är 1520 hitkom Gustaf Eriksson Wase
under sin flykt Man förmodar, att han tagit vä-

gen hit öfver Hosjön, förbi Danholms, Carlborns

och Syndborns byar, och derifrån öfver någon del

af sjön Toftan, förbi Lumsviken, samt landsvägen

till Bengtsheden, hvilken är belägen icke långt

härifrån. Då han en afton kom till Äkersgården

1 Bengtshedsbyn, hade en bondhustru tilltalat ho-

nom: "ungkarl, gör mig några korfstiekor, medan

da har intet annat att göra." Gustaf svarade då:

•inte kan jag göra er pölsepinnar, mor."

Benart SnyfVel, Sveriges jarl under konung Knut.

Han var af Folkungaätten och far till sin konungs

gemål, hvars namn likväl icke finnes uppgifvet i

historien. Han lefde under andra hälften af 12:te

århundradet.

Bengtsson, Thure Bjelke, Arvid och Jöns Oxen-

stjerna samt Ulf Sparre, rikets råd, jemte Greger

Bengtsson och Sven, voro bland dem, bvilka, på eget

bevåg, palmsöndagen 1388, förklarade Margaretha

för rikets drottning.

Bennefcö* (Orre och Nedre)» jernbruk i Kar-

bäanings socken af Westmanland. Har 2 härdar,

2 skepp:d 8 lisp:d 13 marker hammarskatt, 243

tkepp:d 6 lisp:d smide, af eget tackjern, samt ut-

skeppar det på Stockholm. Ägare: S. y. Stocken-

ström och bergsmän. Bruksstämpeln: ö. B. och
N. B.

BennetV En adelig, Skottsk ätt, hvilken, under

drottning Christinas tid, inkom i riket genom Wil-
liam Bennet. Hansson, Jhtf&ob, blef Svensk

adelsman år 1675, såsom belöning för dess 25-

åriga berömvärda tjenst. Han var dä major vid

Åbo läns regemente. Hans son, Wilhelm 9 blef

en af Carl XII:s utmärkte krigare, hade, kort ef-

ter slaget vid Klissow, den lyckan att rädda ko-

nungen, som blifvit anfallen af en Öfverlägsen fi-

ende; anförde avantgardet på tåget till Lithauen

år 1705, derunder han vid Indnra slog Kyssarne,

hvilka förlorade 2,000 man i döda och fangne,

men hvarvid han sjelf blef illa sårad ;
åtföljde , ef-

ter slaget vid Pultava, konungen till Turkiet, skic-

kades, jemte general Meijerfeldt, om hösten år 1709

i ett hemligt uppdrag till tsar Peter och sederme-

ra till Sverige; deltog, såsom öfverstelöjtnant vid

Uplands femmännings*-regemente , i slaget vid Hel-

singborg, der han väsendtligen bidrog till segern,

hvarföre Stenbock kallade honom: "en kärna af

officer" j anförde år 1718 förtrupperna vid inbrot-

tet i Norrige, blef 1728 landshöfding i Halland

och 1737 i Malmö. Upphöjdes 1719 i friherrligt

stånd. Död 1740, några och 60 år gammal.

Bennet » Carl SteftTan* kammarherre, född

1800, har utmärkt sig såsom en lycklig land-

skapsmålare.

Benved» hårdved, try, trygg (Lonicera xyloste-

um), en omkring \ fot hög buske med rakt upp-

stående grenar, som växer på skogsängar, i de

mellersta och södra provinserna, men sällsynt i de

nordligare ända upp till Westerbotten. Veden be-

gagnas, i anseende till sin utmärkta hårdhet, till

mindre slöjdarbeten.

Benxeilus* En i Svenska kyrkans och lärdomens

historia berömd slägL Den harstammar från Bent-

seby i Luleå socken af Norrbotten, der nämnde-

mannen Henrik Jakobsson hade en son, Krik, hvil-

ken sedan han, 1658, börjat studera och beslutit

gå den lärda vägen, först vid 34 års ålder valde

den presterliga. Han var då redan hist. och filos,

professor i Upsala. År 1687 blef han biskop i

Streognäs. Då han fick uppdrag att undervisa d.

v. kronprinsen, sedan Carl XU, i theologi och

kyrkohistoria, gaf detta honom anledning att för-

fatta ett sammandrag af kyrkohistorien. År 1700

utnämndes han till erkebiskop. Född d. 7 Dec.

1632, död d. 17 Febr. 1709. Af hans tretton

barn blefvo fyra söner adlade (med namnet Benzel-

stjerna) och tre erkebiskopar. Den äldste af dem

och af sönerne var:

Benseliu* , Krik , en lärd och om lärdomen och

litteraturen högt förtjent man, känd genom åtskil-

liga disputationer, kommentarier öfver Ulfilas och

flera andra skrifter, afhandlingar i historien och

antiqviteterna, utkast till Svenska folkets historia,

bref till lärde män och tal vid särskild* a tillfallen.

Liksom fadren företog han en utländsk resa, bvar-

under han gjorde personlig bekantskap med mån-

ga lärde och akademiske lärare. Blef, efter åter-

komsten, bibUothekarie i Upsala, theologie pce-
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fessor, biskop i Götheborg, derifrån flyttad till

Linköping, samt, efter den yngre Steuchii död, ut-

nämnd till erkebiskop år 1742, bvilket embete

han likväl aldrig hann tillträda. Han befann sig

nemligen då på riksdagen i Stockholm, reste sjuk

derifrån hem till Linköping och afled derstädes föl-

jande året d. 23 Sept. 1743, i en ålder af 68 år.

Hans enda egentliga förrättning som erkebiskop

var drottning Ulrika Eleonoras jordfästning. Bland

. hans förtjenster må nämnas, att han var en af

vetenskaps-societetens i Upsala stiftare år 1720.

Led. af V. A.

Benzelius, Jakob , den förres yngre broder,

en grundlig theolog, ett redbar och allvarsam, men
derjemte saktmodig, statsman. Anmärkningsvärdt

nog hade han, oaktad t både sina förtjenster och

sina släktförhållanden, en tid att kämpa mot' en

trög lycka, så att han, efter sin utländska resa,

sökte flera pastorater innan han knnde erhålla nå-

got. Sedermera fick han deremot så mycket min-

dre skäl till en dylik klagan. Han blef nemligen

theol. professor i Lund, biskop i Götheborg, och,

efter sin äldre broders död, år 1744 hans efter-

trädare på Upsala erkebiskopsstol , hvflken han

dock innehade endast i tre år, emedan han afled

d. 19 Juni 1747, i en ålder af 54 år. Hans lä-

robok i theologien begagnades i mer än 100 år i

skolorna , samt är ännu i bruk på några ställen.

Af hans öfriga skrifter anmärker man isynnerhet

en mängd likpredikningar.

Benselius, Henrik, skiljde sig både till lynne

och öden föga från sina bröder och föregångare.

Han gjorde långvariga utrikes resor. Han vista-

des nemligen i sex år utomlands, hvarunder han

uppvaktade Carl XII i Demotika och reste till Kon-
stantinopel, besökte Syrien, Balbeks ruiner, Pale-

stina och Egypten. Efter hemkomsten till fädernes-

landet blef han professor i Österländska och Gre-
kiska språken vid Upsala universitet, sedan theol.

professor, biskop i Lund 1740 och erkebiskop 1747.

Född 1689, död d. 20 Maj 1758. Hans efterlem-

nade skrifter bestå mest i akademiska dissertatio-

ner och andeliga tal vid åtskilliga tillfallen. Märk-
värdigt är, att ehuru Benzeliska slägten gifvit

Sverige fyra erkebiskopar, dessa tillsamman likväl

icke innehade embetet mer än 24 år, således fö-

ga mer än hälften af den tid, som Laurentius Pe-
tri ensam beklädde det, och blott två år längre än

Lennseus, b vilken intog erkebiskopsstolen vid en

högre ålder än någon af de tre yngre Benzelierne

uppnådde, eller vid nära 74 år.

Benselliift, Carl Jesper » son till den äldste

af de tre bröderne och sonson till den förste er-

kebiskopen Erik Ben/elius, en man af ett fromt

och stilla lynne, utan ärelystnad och utan egent-

liga gåfvor för ett med administrationsbestyr och
vidsträckt förmanskap förknippadt andeligt embete.

Hans namn och förhållanden gjorde likväl, att han,

år 1776, valdes och utnämndes till biskop i Streng-

näs, samt, då Lunds biskopsstol, följande året,

blef ledig, sattes främst på förslaget dertill. Gu-
staf lU, som likväl hade en annan kandidat till

detta embete, sade honom, att han ville behålla

honom i Strengnäs, såsom sin egen biskop, d. v. s.

såsom biskop för Gripsholm, der hofvet på den ti-

den ofta vistades, och ehuru Benzelius gerna skal-

le hafva qvarstannat i Lund, der han då var theol.

professor, ägde han likväl icke mod att förklara

sin önskan, utan tackade för konungens nåd. Del-

ta antogs såsom ett bevis, att han frånsagt sig

rummet på förslaget, och Celsius, hvilken ej erhållit

förslag, insattes nu dit. Såsom en liten tröst gaf
konungen åt Benzelius, då han höll predikan vid

riksdagens öppnande 1778, Serafimer-ordensteck-

net, att bäras i en guldkedja, till minne af den

första ordenspredikan, hvilken Benzelius hållit år

174S. — Han var född 1714 och dog d. 2 Jan.

1793. Hans hustru, med hvilken han lefvat i ett

44-årigt, lyckligt äktenskap, öfverlefde honom en-

dast 1 2 dagar, och begrofs på samma gång som han.

Oenselatjerira* Denna slägt, utgången från Ben-
zeliernas stamfader, har väl icke gifvit fädernes-

landet några stora namn, men likväl några värda

att minnas. Sådana äro: l:o Otuftaf, den gam-
le Erik Bcnzelii son, aktuarie i riksarkivet, kongl.

bibliothekarie och censor librorum, född 1687,
död 1746. 2:o Lan, äldre broder till den före-

gående, bergmästare, bergsråd och titulerad lands-

höfding, L. af V. A., R. N, 0. och skattmästare

vid Serafimer-orden. Född 1680, död 1755. Ägde v

mer än vanliga kunskaper i bergsvetenskapen. Hans
son 3:o Lan, professor uti Grekiska litteratu-

ren i Upsala, och, från 1759, biskop i Westerås,

K. N. 0., gaf, på Gustaf lU:s fråga, det bekanta,

undvikande svaret: "jo, Ers Maj:t, jag tackar un-
derdånigast, jag är ganska anständigt lönad." Nå-
gon närmare uppgift kunde konungen icke erhålla.

Han var gift med en dotterdotter till sin morfar,

biskop Svedberg. Då de begge makarne firade

sitt guldbröllop 179S, gjorde de, till minne der-

af, en donation af 600 riksdaler, hvars intresse

skulle tillfalla fyra fattiga prestenkor. Ordens-
biskop. Född 1719, död d. 18 Febr. 1800.
4:o HitUlilas, son af erkebiskopen Jakob Ben-
zelius, stats-sekreterare, öfver-postdirektör, K. N.

0., ledamot af V. A., samt af vitterhets-akade-

mien, en skicklig och nitisk embetsman och en
omsorgsfull samlare af böcker. Kan anses som det

Engeströmska bibliothekets stiftare. Född 1713,
död d. 11 Mars 1791.

Benzelfltjeriia, Lars, är egentligen namnkun-
nig blott derför, att han under sitt vistande i Kö-
penhamn 1789, umgicks med planen att uppbrän-
na Ryska flottan vid nämnde hufvudstad, samt ha-
de till och med gifvit general Toll del af försla-

get. Anläggningen blef upptäckt, och Svenska mi-
nistern vid Danska hofvet, friherre Gust. d AJbe-
dyhll (se denna artikel), blottställde sig derige-

nom, att han ville skydda sin landsman för Rys-
sarnes raseri. För att befria A. från alla olägen-

heter, öfverlemnade sig Denzelstjerna i Danska re-

geringens händer. Han dömdes till lifstids fängel-

se på en lastning i Norrige, hvarifrån han dock
sedan lösgafs. B. var född d. 25 April 1759, an-
ställd vid amiralitetet, tog afsked 1798 och dog på
Kalfö gård i Öfver-Enhörna socken, d. 24 Dec. 1 808.
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Bens, en bekant landkawring vid Bråriken i Öster-
götaland.

era» uppgifves vara namnet på konung Alfs ge-
mål Hennes tycke för sin svåger Yngve och man-
nens svartsjuka , hyilkeo hon ännu mera retade ge-
nom den oförsiktiga förklaringen, att Yngves ma-
ka var vida lyckligare än Alfs, föranledde det

dubbla brödramordet. Se: Alf.

Bernerli, berberits, surtorn (Berberis vulgaris),

en ungefär 4 fot hög buske, som växer sparsamt

i de mellersta och södra provinserna, ymnigast i

Upland, nära Mälaren. Bären innehålla en betydlig

mängd fri äpplesyra, och begagnas i medicinen,

dels torkade, dels till utpressning af saften, som äf-

ven kan användas uti hushållet, i stället för citron-

saft. Berberisroten innehåller ett eget gult (argäm-
ne, berberidin, och användes derföre till fårguing.

Seren, Carl Relnnold, sekreterare i aatiqvi-

tets-arkivet, kansliråd, adlad, R. N. 0., ledamot

af vetenskaps- och vitterhets-akademierna, egnade
sig åt studium af historien och de Nordiska anti-

qvitetema, om hvilka han har mycken förtjenst.

Han har utgifvit en mängd skrifter i dessa ämnen,
särdeles i numismatiken. Mest bekanta äro hans:
0
Utkast till Gustaf Adolf den Stores, till och med
konung Fredriks historia, i anledning af de öfver

dem slagna skådepenningar", hvilka utmärka sig ge-
nom sin trohet, tillförlitlighet och nästan epigra-

matiska stil. Öfver honom sjelf har man slagit

tre skådepenningar: en af Fehrman, den andra af

Hedlinger och den tredje på Gustaf lll:s befallning;

en utmärkelse, hvilken särdeles rörde och smick-

, rade den hederlige mannen. Född 1706, död d.

22 Dec. 1777.

Hercn» Anders 9 den förres yngre broder, min-
dre bekant än den äldre, men likväl förtjent att

ihågkoramas, såsom den vetenskapliga hushållnin-

gens och statsekonomiens fader i vårt land. Han
var hos oss, om ej den förste, åtminstone tn bland

de förste, som insåg nyttan af en rationel ekono-
mi, och utgaf en dissertation derom: "Om befor-

drandet af fäderneslandets välstånd genom hushåll-

ningen." Denna väckte så mycket uppseende, att

man beslöt upphäfva den gamla professionen i Ro-
merska lagfarenheten , och i stället inrätta en i

den kommersiella och ekonomiska , hvartill Berch ut-

nämndes. Han hade förut tjenstgjort i kommerse-
kollegium , såsom advokatfiskal och sekreterare,

samt i handels- och manufaktur-deputationen vid

riksdagen. Den nya anstalten behagade likväl ej

vännerna af det gamla, hvilka ansågo ekonomien

för en alltför underordnad kunskapsgren, att få en

lärostol vid ett universitet. Berch bibehöll likväl

sin plats till dess han, fyra år före sin död, ut-

bytte den mot den akademiska räntmas lar-befatt-

ningen, hvilken han skötte till universitetets stora

båtnad. Berch utgaf sedan åtskilliga skrifter i sitt

ämne såsom : Sätt alt genom politisk arithmetica ut-

röna tänders och rikens hushållning , samt : Inledning

éUt Aämdnna Hushållningen, innefattande polilie-,

oekonönie- och kameral-velenskaperna , hvilka öfver-

aattes utomlands, och aktades högre än i förfat-

tarens hembygd. Född 1711, död 1774.

Beredning, Råhets aOisnMnnn ftrenders,
inrättades efter säkerhetsakttns antagande (1789),
då riksrådet upphörde. Det var ett embetsverk el-

ler rättare en kommission, med tillförordnade le-

damöter, för att utlåta sig öfver åtskilliga admi-
nistrativa och judiciella mål, innan de till slutligt

afgörande, föredrogos inför konungen. Detta verk
indrogs år 1640, då den senaste förändringen af
statsrådet blef införd.

Derelins» Olams, en på sin tid omtyckt predi-

kant, anställd vid Carl Xl:s hof, och af honom,
äfvensom af Carl XII, särdeles gynnad. Förtärd
af öfverdrifven själsansträngning och studier, för-

föll han ofta i svårmodighet och afled år 1700,
endast 38 år gammal.
Derends» Vablan, kallade sig lierades 9 se-

dan han blef adlad och friherre; född år 1610,
död 1668, såsom generalmajor. Var en ibland

Carl Gustafs krigare, och anförde, vid stormningen
af Fredriksudde

,
tredje anfallet vid norra stranden

,

och vid taget öfver Lilla Bäll venslra flygeln under

konungens eget befäl. — lians broder, Johan,
blef landshöfding i Fahlun, president i kommerse-
kollegium, och utnämndes till öfver-ståthållare i

Stockholm, men dog tolf dagar efter utnämningen,

d. 10 Febr. 1652.

Berfendal» annex under Tossene, beläget i Elf-

sysslets norra kontrakt af Götheborgs stift, 3£
mil N.V. från Uddevalla, % mil från hafvet. Af
dess areal, 3,240 tunnland, äro 175 sjöar och kärr.

Annexet består af 18 J mtl., och har 560 invå-

nare. Adr. Uddevalla.

Bern; kallar man de större eller mindre upphöj-

ningar, som på jordytan bildas af dennas fastaste,

delar, sten- och hällearterne
,
uppresande sig i stör-

re och mindre
l mer eller mindre branta, massor öf-

ver, samt utbredande sig under jord- och vattenytan.

De äro påtagligen bildade under olika perioder och

omständigheter, samt derföro till sin beskaffenhet

olika, och få på grund deraf serskildta benämningar.
— Urberg kallas de, hvilka utgöra likasom sjelfva

grundlaget till de öfriga, och blifvit först bildade

genom en smält massas långsammare stelning,

hvarunder dess beståndsdelar afsatt sig uti mer el-

ler mindre regelbunden kristallform, samt bilda ag-

gregater af tydligt olikartade mineralier, och utgö-

ra tillsammans olika sten- eller bergarter, hvilka

sällan bestå blott af ett mineral och äfven då nä-

stan alltid innehåller någon fremmande inblandning.

De tre mineralier, som utgöra hufvudmassan af våra

urbergsarter, äro qvarts, faltspat och glimmer, ocb

bergarterne förekomma, antingen lägrade i ore-

gelbundna massor, ofta likasom inklämda uti eller

emellan andra bergarter, der de i förra fallet bilda

så kallade gångar, och äro då kristalliniska , el-

ler ock uti mer eller mindre tydligt regelbundna

hvarf med otydligare kristallinisk textur, samt kal-

las schiffer-urbergsarter, då de förra få namn af

massiga eller kristalliniskt korniga. De i våra ur-

berg förekommande bergarter, urbergsarter, äro

granit, gneis och glimmerscbiffer, som bestå af

de nyssnämnde mineralierna, blandade med hvar-

andra i olika proportioner, samt uråldrig lerschiffer
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och nrkalk eller bergkalk, jemte talkschiffer el-

ler tälgsten; de tvenoe sistnämnde inbäddade uti

och på alla sidor omgifna af de förra. På samma

sätt förekomma äfven åtskilliga malmlager inbäd-

dade uti sjelfva de ofyndiga, d. v. s. ej malmfö-

rande bergarterne
,
vanligen omgifna eller blandade

med andra fremmande stenarter eller mineralier,

hvjJka bilda gångar elle körtlar uti grundbergsar-

ten. — Ö/venjångsbery kallas de , som tillhöra en yn-

gre bildningsperiod och finnas utbredda öfver ur-

bergen, eller fylla deras fördjupningar, uti hori-

Eontela lag, den ena bergarten efter den andra, och

alltid i samma ordning sig emellan, så att den

bergart, som på ett ställe ligger ofvanpå en an-

nan
,
aldrig ligger på ett annat ställe under denna.

De äro påtagligen bildade genom afsättning af fa-

sta ämnen ur en vätska, och hafva kring hela

jordklotet- bildat sig på de lägsta ställena, och

sedermera genom värmens inverkan hårdnat till

stenmassor, samt innesluta petrifikater af vatten-

och skaldjur. De på detta sätt bildade s. k. öfver-

gångsbergarterne äro sandsten, alunschiffer, öfver-

gångskalksten och öfvergångslerschiffer, och fin-

nas lägrade i ofvannämnde ordning, nedifrån upp-

åt. — Vulkaniska berg eller bergarter äro sådana,

som i äldre eller ännu senare perioder i smält till-

stånd genombrutit de båda nyssnämnde bergsforma-

tionerna, utbredt sig deröfver och hastigt stelnat,

så att de olikartade mineralierna, hvaraf de be-

stå, ej hunnit antaga kristallform, hvilket ännu är

händelsen med lavan, vid de verksamma vulkaner-

na. De på detta sätt hos oss förekommande ber-

gen äro trapp, som, då den har egenskapen att

dela sig i perpendikulära rakaskifvor med skarpa

kanter och släta sidor, far namn af basalt, por-

fyr och seynit eller granitell. Öfvergångsbergen

finnas någon gång liksom sönderbrutna och un-

danvikna åt båda sidor om en derigenom uppsti-

gande granitmassa, mot hvars sidor de luta sig

i mer eller mindre trubbig vinkel , hvaraf sy-

nes, att nämnde granitmassa, sedan öfvergångs-

bergen redan varit bildade, uppskjutit derigenom

i fast form, och hvarföre sådana berg få namn

af uppskjutne granitberg. — Flötsberg eller Höts-

bergarter äro bildade under en ännu senare pe-

riod, afsatte ofvanpå öfvergångsbergen uti hori-

sontela hvarf, och således, likasom dessa, genom
afsättning ur en vätska, men utan någon betyd-

lig medverkan af värme, hvarföre de äro myc-
ket lösare. De förekomma till stort antal och in-

nehålla ganska mycket petrifikater. De hos oss

befintliga arter äro isynnerhet kolsandsten, schiff-

rig lera, lerschiffer, stenkol, musselkalk, m. fl.,

och finnas i omvexlande lager, samt i obestämd

ordning öfver hvarandra. — Urbergen utgöra huf-

vudsakligen våra berg, af hvilka de högsta äro

Sulitelma, Sylfjellen, Åreskutan och Städjan. Des-
sa uppskjuta till betydlig höjd ofvanför öfver-

gångsbergen, hvilka omgifva deras fot, särdeles

under och omkring de större sjöarne, samt Öster-

sjön, och betäcka alldeles öarne Gottland oeh Öland.

På åtskilliga ställen äro öfvergångsbergen hölj-

da med vulkaniska bergarter, som hindrat deras

annars på många ställen inträffade förstöring ge-

nom vattnets våldsamma inverkan. Af denna be-

skaffenhet äro Halle- och Hunneberg, Kinnekulle,

samt bergen i Elfdals , Transtrands och Lima sock-

nar i Dalarne, och af dessa innehåller Hunneberg

den största massan af vulkaniska bergarter. Af
uppskjutande granitberg är Omberget det märk-
värdigaste, hvarjemte sådana äfven finnas vid Wet-
terns östra strand, samt i Dalarne och Jerotland.

Flötsbergen utgöra den öfversla betäckningen när-

mast alluvial-lagren, samt grundlaget för en stor

del af slättlandet i Europa; de förekomma hos

oss endast på sydvestra och södra kusterna af

Skåne, men äro annars så väl i geologiskt som
ekonomiskt afseende högst märkvärdiga, emedan

de innehålla den största mängd öfverlefvor från

förgångna skapelser, jemte några ytterst vigtiga

mineralier, såsom stensalt, stenkol och flötsmarmor,

hvilka utgöra flera länders rikaste skatter , men hos

oss nästan helt oeh hållet saknas. Bergens ofvan-

för jordytan uppskjutande delar, hafva, efter deras

första bildning, undergått betydliga förändringar

till formen, och förete det märkvärdiga förhål-

lande, att de vid östra sidan äro afrundade, så att

inga delar äro skarpkantiga, hvaremot sydvestra

sidan har skarpa kanter och hörn. Derjemte ser

man att de afrundade ställena tillika äro fårade af

raka, parallcla, men olika djupa repor eller reff-

lor, hvilka gå från den afrundade sidan till den mot-
satta. Detta förhållande kan isynnerhet iakttagas

på berg, de der vända sin nordöstra sida åt öpp-
na trakter, såsom sjöar och slätter, hvarföre des-

sa få namn af refflade berg.

nerg, en socken, med Lerdala, Timmersdala och
Böja, hör till 2 kl. konsist., och är belägen i Bil-

lings kontrakt af Skara stift, Wadsbo härad och

Skaraborgs län, 2| S.S.V. från Mariestad och O.N.O.

från Skara, 1 | mil N. från Sköfde. Jemte annexet

Lerdala har den en areal af 10,785 tunnland, af

hvilka 750 äro kärr och sjöar. Socknen består af

34 £ mtl., och har 1,147 invånare. Adr. Skara.

Berjr, en socken, belägen i Munktorps kontrakt af

Westerås stift, Snäiringe härad af Westmanlands
län, 2\ mil V. från Westerås och 1 £ mil från

Köping, samt hör till 3 kl. konsist. Socknen be-

står af 23 | mtl. och har 776 invånare. Af dess

areal, 11,548 tunnland, äro endast 35 kärr och
sjöar. Adr. Strömsholm.

Derjr, en socken, jemte Ormesberga, hör till 3

kl. konsist., och är belägen i Norrvidinge kon-

trakt och härad, Wexiö stift och Kronobergs län,

2£ mil N. om Wexiö. Dess areal utgör 13,793
tunnland, af hvilka 1,370 äro kärr och sjöar.

Socknen innefattar 40 \ mtl. och har 1,230 invå-

nare. Adr. Wexiö.
Der*, en socken, med Åsans kapell, Klöfsjö och
Rätan, hör till 2 kl. konsist., och är belägen i

Jemtlands södra kontrakt af Hernösands stift och
Jemtlands läns södra fögderi, 5 mil S.S.V. från

Östersund. Dess areal, jemte annexernes, är

451,471 tunnland, hvaraf dock 42,000 äro sjöar

och kärr. Socknen ensam består af 36 ^ mtl. och
har 1,695 invånare. Adr. Östersund.
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Wm*B * *tt sSteri, beläget i socknen af samma
nu af Sunnerbo härad i Kronobergs län, räknas

ibland de vackraste gårdar i länet. Trädgården
bestar af mer än 4, samt parken af 3 tunnland.

Bersr CSfedre), ett jernbruk i Thorsåkers soc-

ken af Gefleborgs län, med 2 härdar; äger 439
skepprd 3 lisprd 10 marker piivilegieradt smide,

med eget tackjern, hvilket smide utskeppas på Gefle

och Stockholm. Hammarskatten ntgör 4 skepprd 7

lisp:d 1? marker. Äges af bergsmän. Bruksstäm-

peln: M.
»cry (ttfre), ett jernbrak i Thorsåkers socken

af Gefleborgs län, med 1 härd. Har 316 skepprd

16 lisprd 10 marker privilegieradt smide, med eget

tackjern ;
utskeppas på Gefle och Stockholm. Ham-

marskatten år 3 skepprd 3 lisprd 7 marker. Äges
af bergsmän. Bruksstämpeln r B.

Berf 9 Vredrftk, en, serdeles i lägre roler gan-

ska lycklig och af allmänheten gerna sedd, skåde-

spelare vid kongl. theatern, hvarifrån han erhöll

afsked år 1834. Dog 1842, i en ålder af 62 år.

Berg, Fredrik Hfiklaa, notarie, född d. 13

Febr. 1802, en flitig och skicklig öfversättare

,

isynnerhet af dramatiska theaterstycken. Det för-

sta af detta slag var Trettio år af en spelares tef-

nad, hvilket gafs år 1833. Sedan den tiden har

han med sina öfversättningar årligen försett Stock-

holms och, till en stor del, äfven landsorts-thea-

rrarnas repertoirer.

sBerar, Isak Albert, förste hofsångare och sång-

lärare vid kongl. theatern, född i Stockholm d.

22 Sept. 1803. Har förtjensten om det allmän-

na spridandet af den nyare Italienska sångmetho-
' den och har bildat flera elever vid theatern

,
isyn-

nerhet sångerskor.

sBersra» annex tfll Hassle, beläget i norra Wads-
bo kontrakt af Skara stift, 4 mil Q.N.O från Ma-
riestad, vid Weoern. Dess areal finnes upptagen

jemte moderförsamlingens. Annexet har 375 in-

vånare och består af 14^ mtl. Adr. Mariestad.

Berga, annex till Hvittaryd, beläget i Sunnerbo

kontrakt af Wexjö stift, 4| mil V. från Wexjö.

Utom Bolmen och Widöstern finnas här flere smär-

re sjöar. Laga å flyter härigenom. Den nya kyr-

kan af sten med torn är uppbyggd 1822. Hemma-
nen vid Berga kyrka och Laga å fingo stadsprivi-

legier af konung Magnus Ladulås år 1279. Till

inrikes handelns vidare befordran i Småland, gaf

konungen samma år tillstånd åt biskop Henrik i

Lidköping, att upprätta en marknadsplats på dess

gård Birke i Berga, eller Birgom i Finnveden, med

tillagg, att som byn var belägen på biskopens

egen grund, skulle alla konungsliga rättigheter

från samma by, framdeles i alla tider, tillhöra bi-

skop Henrik och hans efterträdare i embetet. —
Vid riksdagen år 1823 väcktes frågan om en stads

anläggande härstädes. — Denna socken, i hvilken

många minnesmärken förekomma, bar ett säteri

oeml. YxknUssuad, om 3 mantal, hvilket fordom

innehades af flere adliga familjer. Socknens areal

ntgör 47,142 tonniand, hvaraf 3,580 äro sjöar

och kärr; den har 2,730 invånare och består af

71 1 mth Adr. Ljungby.

Berga kyrka, stiDeståndet vid. Under inbördes
kriget mellan konung Birger och hans bröder, ha-
de Danske konungen Erik inryckt i Småland, för

att undsätta Birger, och mötte härstädes hertigar-

nes trupper. Det hotande fältslaget afböjdes lik-

väl genom ett stillestånd, hvilket afslöts d. 1

Maj 1308 vid ofvannämnde Berga kyrka, och der
man öfverenskom, att följande året afgöra tvi-

sten på ett sammanträde mellan konung Erik och
hertigarne.

Hergainott, en artförändring af allmänna päronträ-
det (Pyras communis). Deraf finnas olika slag, neml.

Sommar-, Strassburger-, Crasanne- och vanliga ber-
gamotter. Alla slagens frukt är utmärkt god , till

formen vanligen klot- eller plattrand, utom Stras-

burger, som är hjertformig. De begge sistnämnda

slagen hålla sig till December; de förstnämnda
blott några dagar eller högst ett par veckor.

Bergart kallas det slags sten , som utgör hufvud-

massan uti ett berg, och hvaruti andra stenarter

finnas inneslutna i form af gångar, drummer, kört-

lar o. dyl.

Ilerjrasinide* Så benämnes af allmogen, i vis-

sa orter, nästan alla fynd af metaller. Dessa tros

nemi. vara förfärdigade af så kallade bergsmeder,

om hvilkas skicklighet i sitt yrke folket har myc-
ket att förtälja Törhända är ordet Berg här en

förvrängning af dverg.

Bergelin, Peter Johan» född i Cärlskrona år

1791, medic. doktor i Lund år 1813, tjenstgjorde

vid Svenska hären i Tyskland och Norrige och blef

1815 provincial-läkare i Gottlands norra distrikt.

Anklagad som majestäts-förbrytare, för det han,

jemte kollega scbolse Ihre, efter en festlig måltid

i Wisby, d. 28 Jan. 1817, druckit Gustaf V:s

skål, och derföre dömd till döden, förskonades han
till lifvct, men förlorade sin tjenst och insattes

på Carlstens fästning. Härifrån befriades han år

1820, och blef följande året lazaretts- och stads-

läkare i Carlstad, från hvilken befattning han tog

afsked år 1827.

Hermeliner (mytbol.), en väldig jätte, en rim-

thusse; omtalad i de Nordiska mytherna om verl-

dens skapelse. Han var Trudgelmers son och Ör-

gelmers sonson.

Berjren 9 Carl von , kyrkoherde i Frillestad och

Ekeby pastorat af Lunds stift; har blifvit ryktbar

genom den förföljelse, som anställdes emot ho-

nom af hans roedbröder och förmän inom stiftet,

hvilken slöts med hans afsättning från embetet för

irrlärighet, ehuru man, på sin höjd, kan tillvita ho-

nom en eller annan oförsigtighet. Först efter 12

års tvister och ansträngningar, hvarunder man ej

kan neka honom sin aktning för den ståndaktighet

och själskraft han dervid ådagalade, lyckades det

honom, att, år 1752, få denna dom upphäfven och

åter se sig insatt i embetet, hvilket han bibehöll

till sin död år 1759, i en ålder af 57 år. Rät-

tegången mot honom upptager icke mindre än

4,000 ark. En kort öfversigt deraf finnes i Bio-

grafiskt Lexikon, Band. 11.

Bersjenhjelm, Johan, son af borgmästaren i

Upsala, Nils Svensson, hofkansler och förste om-

14
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Jwtanan, under sjntet af Gar} XI:s regering, *dj*4

och friherre, en skicklig embetsmaa, lärd och lyck-

lig Latinsk skald. Född 1629, död 1704. — Äf-

ven hans syster vann ett slags markvärdighet ge-

nom följande tilldragelse: Vid 10 eller 12 årsål-

der hade hon, under en farlig sjukdom, förfallit i

ett lethargiskt tillstånd och ansågs död. Vid be-

grafniogen trodde sig arkiater Rudbeck, en bland

gästerna , hos henne upptäcka några tecken till lif

och började anställa försök till hennes vederfåen-

de. Detta ansågs af flere bland de närvarande

som en ogudaktig forvetenhet, och professor Schut-

*e förebrådde honom till och med, att han oroa-

de den dödas sömn. Rudbeck lät emellertid icke

afskräcka sig, och hans bemödanden kröntes med

den fullständigaste framgång. Flickan icke alle-

nast vaknade, utan blef frisk, inträdde sedermera

i äktenskap och uppnådde en ålder af mer än 90 år.

Perarenstjernn, |ohan, son af borgaren i Norr-

telje Olof Berg, yttrade från barndomen mycken

lust för sjöväsendet, så att han, vid 14 års ålder,

tog tjenst som bösseskyttare vid amiralitetet och

bivistade sjökriget mellan Danmark och Sverige

under Christinas regering. I Holländsk tjenst gjor-

de han sedermera en resa till Ostindien, hvar-

om han uppsatt en beskrifuiog, hvilken äger ett

visst intresse, såsom prof på den tidens kunskap

om fremmande länder. Efter återkomsten befor-

drades han gradvis till skepps-chef och slutligen till

amiral, utförde åtskilliga bragder mot Danskarne

under Carl Gustafs krig, samt ådagalade vid alla

tillfällen både insigter och mod. Bland annat sökte

han, att med en esping taga en fiendtlig kapare, och,

då detta ej lyckades, att uppbränna densamma; men
hans eget fartyg kom dervid i brand och flög i luften.

IUa skadad lät han likväl icke härigenom afskräc-

ka sig. Någorlunda återställd , ehuru han ännu be-

gagnade kryckor, utlopp han ånyo, tre veckor se-

nare, och fullföljde sin ärofulla bana. Är 1676
gick han med örlogsflottan från Elfsnabben d. 19

Maj, men sjuknade och dog, innan han hunnit

sammanträffa med fienden. Han var då knappt 58

år gammal. Adlad, med namnet Bergenstjerna , blef

han aldrig introducerad.

Berger, ChrI»11na Ulrika Charlotta, född

Cronhjelm, gift med majoren Berger, har gjort

sig känd som författarinna till åtskilliga skalde-

destycken och smärre skrifter, såsom Ruinerna vid

Brahehut, TrollgroUan i San Miniatos dal, Agnes

och Alfred, m. fl. Född 1784.

Berger 9 Johan Christian» kapten och kongl.

hofmålare, född 1803, lycklig målare af s. k.

genrestycken.

Berger, Johan Wilhelm » rådman, född i

Stockholm 1786, har gjort sig känd såsom en

lycklig författare af flera skaldestycken och sån-

ger, serdeles i den glada, bacchantiska stilen.

BerajestrOin , Hans, kyrkoherde i Helsingborg,

förut lektor i Carlskrona, ledamot af sällskapet

Utile dulci och vitterhets-samfundet i Götheborg,
född 1735, död 1784, var på sin tid en af de

flitigaste litteratörer. Utom ett antal poemer, af
hvilka det mest kända är: Konsten att krypa, har

han författat pn mängd tfflfaWghetsstycket •*%
pfversatt Ahire, Aqamemnon samt Youngs nätter.

Dans sångmö; tillhörde mera den förståndiga kor-

rekthetens, än den djerfva fantasiens område, och
förvärfvade honom föga ryktbarhet.

Bergfalk, peP *>ik, är född i Öfver-Selö

församling af Södermanland, d. 4 Febr. 1798. Fa-
dern är kyrkoherde i Österhaninge af Strängnäs

s^ift. Bergfalk blef filosofie magister 1894, eeh
genomgick sedermera de högre juridiska examina.

Ar 1832 kallades han till docens i lagfarenheten,

uppå en utgifven afhandling: Om Svenska jord***

beskattning till och med början af ilide århundra-

det. Följande året utnämndes han till adjunkt i

juridiska fakulteten i Upsala och förestod pro-

fessors-embetet , till dess han, år 1838, befor-

drades derstädes till professor i den ekonomiska

lagfarenheten. Samma år erhöll han, med kouun*
gens nådiga tillstånd, juris-utriusque doktorsdiplom,

utan föregången promotion. Sedermera har hans

verksamhet, utom den akademiska tjenstgoringta,

varit påkallad af flera andra medborgerliga ange-
lägenheter. Under riksdagen 1840—41 var han

sekreterare i konstitutions-utskottet, och är nn le-

damot så väl af kyrkolags-kommittéen, som af lag-

beredningen. Utom den redan nämnda akademiska

afhandlingen har han utgifvit först en afhandling

af historiskt innehåll för magistergraden och se-

dermera tvenne andra: l:o Om försvarslösa perso-

ners behandling, enligt kongl. förordningen d. 29 Jan.

{833 ; 2:o 0m Svenska stadernas författning och för-

valtning. I tidskriften Skandia finnes af Bergfalk

en historisk undersökning, under form af recen-

sion, öfver Gegers och Strinnholms Svenska folkels

historia, hvarjemte han skrifvit åtskilliga recen-

sioner i Litteraturföreningens tidning.

Bergflnlt* norrqvint, grek, qväkare (FringUla

mootifringilla) , en till gångfoglames 10:de far-

milj hörande fogel, af 6£ tums längd, hvaraf han-
nen bar ett stort rostbrunt slag på bvardera vin-

gen, svart hufva och kapuacaon, samt rostgulaktigt

bröst och strupe; honan har svarta band på bak-
halsen, skuldrorna och bröstet, samt 2 roströda hand
öfver vingarne. Lefver om sommaren i skogarne

i de norra trakterna af riket; men träffas höst och
vår under sina tåg till och från Tyskland och
Frankrike, der han vanligen öfvervintrar, i våra

sydliga landskap, och förekommer då i oräknelig

mängd tillsammans, upprepande ur nästan hvarje

buske sitt bräkande läte "gvääk'\ hvilket gifvit an-
ledning till ett af dess namn; men den har dess-

utom en egen lockton: "svoinz." Honan lägger

vanligen 5 till 6 blekt grågröna, glest svartbrun-
prickiga eller krokliniga ägg.' Födoämnena utgö-
ras om sommaren af insekter, om hösten af frön,

korn, m. m., i följd hvaraf d?n stundom gör stor

skada på sädesstackar, och isynnerhet på bok-
ollon, då den längre än vanligt qvarstannar i de
södra landskaperna. Köttet är bittert och föga
ätbart.

BergTråtlee» är till sin natur rent krono, hvadan
det ock i alla tider kunnat innehafvas af ofrifen

man. Det har dock ägt frihet från jordeboka-
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•eh mjtntalsränterna
, jemte några flera onera, embt

skyldighet att uppehålla det bergsbruk, hvarunder

éot lyder, emedan dess frihet anses såsom en "föt-

tåmng till pubUgue tjenst och nytta." — Bergfrälset

för Kopparberget erhöll privilegier redan år 1347,

tamt for Norbergs bergslag år 1354. Bergfräl-

sets frihet var i början grundad på motsvarande

skyldighet, att bearbeta grufvorna och biträda vid

hyttorna. — Blott nnder de ädlare verken lyda na

mera bergfrälse-egendomar, nemligen Sala silfver-

verk, Gamla Kopparberget och Garpenbeig. Afven
jetnbergslagerna hade fordom bergfrälsen; men
dessa reducerades åren 1668 och 1699. —- I Fahhi

bergslag år af bergsfrälse-egenskap jemvål den så

kallade tågtekarU-jorden, tillkommen genom den rät-

tighet, som, i 1347 års privilegier, lemnades Kop-
paibergs-männen, att, fritt for utskylder, behålla den

jord de uppodlade, samt termins-jorden, uppkommen
derigenom, att kronan tog den i betalning för re-

sterande afrad, och skånkte den, år 1649, till nya
kyrkans byggnad i Fahlun, hvarefter den blifvit

af bergsman inlöst, under bibehållande af dess

gamla friheter.

Berggren, Jakö», född d. 11 Mars 1790, le-

gationspredikant vid Svenska beskickningen i Kon-
stantinopel , från år 1818 till år 1823, och, sedan

1830, kyrkoherde i Sl£lvik af Linköpings stift.

Ledamot af vitterhets-samfondet i Götheborg och

flera utländska lärda samfond. Han har utgifvit én

beskrifniag öfver sina vidsträckta resor i Syrien

och Palestina, samt författat en Guide Prancais-

Arabe Vulgaire, tryckt i Upsaia år 1844, nppå
förf:s eget förlag, men med ett ringa understöd

af statsmedel.

erysrea, Per, född 1792, utmärkt historie-

målare. Ledamot af de fria konsternas akademi.crggryOs. Se: Jättegryta.

BerggyltA, berggalt, sjöabborre (Labrus macu-

latns), ett till de taggfeniga benfiskarne hörande

fiskslag, som förekommer i norra delen af Katte-

gatt samt Nordsjön; men aldrig passerar Öresund.

Den har £ 1 längd, trubbig nos och of-

tast rödfläckiga fenor, färgen är varierande grön-

eller rödaktig, köttet välsmakligt.

Bergliein , en socken, med Hajom, hör till 3

kl. konsist., är belägen i Marks och Bollebygds

kontrakt af Götheborgs stift, Marks härad och

Elfsborgs län, 3} mil S.V. från Borås och 5 £ mil

O.S.O. från Götheborg. Af dess areal, 5,832 tunn-

land, är© 420 kärr och sjöar. Den består af 24 1
mtl. och har 1,108 invånare. Adr. Borås.

Vertlai* Flera personer med detta namn hafva

hos oss vunnit ett visst rykte. l:o Ölan» An-
dhreae, född 1627, död 1692, var kyrkoherde i

Gam församling i Stockholm. Han gjorde sig

kind genom sina tvister med konsistorium, röran-

de åtskilliga mindre embetsförseelser. 2:o Wiko-
lame» pastor i Fransyska 'församlingen i Stock-

ketm och död 1706, såsom general-superintendent

i Liffland och prokansjer i Pernan, bragt nära sin-

nessvaghet genom sin kärlek till en fröken Oxen-

ntjema, dotter af riksmarskalken Gabriel Oxen-

stierna, med- hvflken han också hemligen blef gift.

B. haf ntgffVit flera ideologiska och Religiösa skrif-

ter, samt öfversatt åtskilliga, hvariblnnd den be-
kanta: "Vällusten* ivehné blåsbälgar , den höga fon-
tanyen och de Mötta b+östen" 3:0 feengt och 4:o

Feier Jönat, tvénrie bröder,- begge utmärkte
genom sin kårlek för vetenskaperna och för hvar-
andra, ledamöter af vetenskaps-akademien, samt
vänner och befordrare af dess föremål. Den för-

re, mindre gynnad af lyckan, blef bankokommis-
sarie, för utkomstens skull, medan böjelsen förde

honom till lärdom oCb litteratur. Han har utgifvit

åtskilliga skrifter öfver historiska och naturföremål,

hvaribland förtjenar nämnas: Nytt förråd df äldre och

nyare handlingar, rörande Nordiéka historien, samt dét

s. k. Allehända, hvilket, enligt sin titel, innehöll dels

vittra, dels vetenskapliga uppsatser, samt ett tal

om läckerheter vid presidri nedläggande i veten-

skaps-akademien. Född 1723, död 1784. ^Petér
Jonas blef läkare och såsom sådan en bland de

mest anlitade i Stockholm, hvilket satte honom i

tillfälle att samla en icke obetydlig förmögenhet,

att kunna egna sig åt sin älsklingssysselsättning

och understödja sin bröder. Han utgaf åtskilliga

skrifter i sin vetenskap och i botaniken. Mest bekant

är han genom sina betydliga gåfvor åt vetenskaps-

akademien, till hvilken han skänkte ett kapital i

penningar, sitt bibliothek och sm trådgård i Carl-

bergs-alléen, den s. k. Bergianska, der en träd-

gårdsskola skulle infättas. Til! minne häraf lät

akademien slå en skådepenning öfver begge»bröder-

ne. Född 1730, död 1790.

Hergjmn, annex till Lundby, är beläget i norra

kontraktet af Götheborgs stifts domprosteri och 2

mil N.O. från Götheborg. I denna socken förtje-

nar anmärkas den s. k. Alströmerska landsvägen

emellan Götheborg, gästgifvargården och Alingsås

af f mils längd, hvilken kanslirådet baron Clas

Alströmer låtit anlägga, och bvartill äfven framl.

kommerserådet Chr. Arfvidsson, direktören Jac. v.

Utfall och direktören Joh. Alströmer bidragit med
betydlig kostnad. Bergssprängning, gräfning, mur-

ning hafva uppgått till mera än 4,000 R:dr B:ko;

nyttan häraf är ovärderlig. — Socknens areala

vidd utgör 13,029 tunnland, hvaraf 1,225 äro sjöar

och kärr; den består af 25 \ mtl. och bar 1,065

invånare. Adr. Götheborg och Lerum.

ttergklliit» Olof, lektor vid Westerås gymnasi-

um, slutligen kyrkoherde i Gladsax och Tornme-

rups församlingar i Lunds stift. Bergklint var för-

fattare både på prosa och vers, mindre aktad af

både sin samtid och sin efterverld, än han förtje-

nat. Öland de få poemer, som öfverlefvat honom,

är hans ode öfver motgången: "Bur länge skall

stormen då räcka?
1

Hans prosa är ren, stundom

klassisk, och hans recensioner, hvflka infördes i

Gjörwells tidskrifter, vittna om klara åsigter och

en sund smak. Ehuru informator, först för baron

Tilas och sedan för skalden och statsmannen Oxén-

stjerna, gick hans befordran likväl ganska trögt,

och han hann aldrig till mer, äri en tarflig bergning.

Född 1733, död 1805.

fterftilttfVeiS skogsklöfvef (Trifolium medium),

mångårig, växér f torra ocb stenbomina hinder,
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104 Bergi&Hrtall»

på slätter och kasttrakter i Skåne, Bohus lan, We-
stergöthland och Upland, temligen ymnigt, samt en

mindre artförändring i de södra orternas bergiga

kusttrakter. Den liknar i det närmaste vanlig klöf-

ver (Trifoliura pratense); men är finare, mera böjd

och grenig, samt med glesare blomhufvuden , och

utgör en förträfflig foderväxt.

Bergkristall är ren kristalliserad kiselsyra, och

börer således till mineralslägtet silikater. I rent

tillstånd är den vattenklar, och består af sexsidi-

ga, prismat iska kristaller, hvilka förekomma an-

tingen ensamma och utkristalliserade på begge

ändarne eller förenade i körtelform; stundom fyl-

la de håligheterna i åtskilliga stenarter, eller

bekläda dessas väggar. De skönaste bergkristal-

ler förekomma i urberg, och bos oss på fle-

ra ställen, stundom af ganska betydlig storlek,

serdeles i Jemtland. De ofärgade användes for-

dom mera än nu, till förfärdigande af åtskilliga

smycken, oäkta stenar, Böhroiska diameter, äfven-

som till optiska glas, samt åtskilliga lyxartiklar.

Färgade erhålla de åtskilliga namn, såsom citrin

och Böhmisk topas, då de äro gula; roktopas, då

de äro brun- eller svartakt iga; ainethist , då de äro

violetta, o. s. v.

Herglin, en amiant- eller asbest-art, är oför-

brännelig, och hör således till mineraliernes 6:te

slägte, silikater, samt skiljer sig från andra arter

derigenom, att det består af fina, böjliga, paral-

lela t^dar, till färgen varierande emellan hvitt

och grönt, och så mjuka, att de kunna förarbe-

tas till väfnader, isynnerhet mindre, såsom lamp-

vekar, o. dyl. Förekommer vid Dannemora, Sal-

berget, Svartvik i Dalarne, samt sprödare vid

Pehrsberget och Riddarhvttan. Då trådarne äro

korta och ligga flockvis, kallas det bergdun eller

berg ull.

nerglUder, är en asbest-art, bestående af jemn-
sidiga, sega skifvor, liknande läder, h vilket, så-

som rent, flyter på vattnet, och är antingen jern-

fritt af hvit färg, eller jernhaltigt och brunt; det

förra slaget har blifvit funnet vid Sala, det sena-

re vid Dannemora. Då det förekommer i tjocka,

fasta skifvor, far det namn af bergkött; tunnare

skifvor kallas bergskinn, och de aldratunnaste berg-

papper. Äro skifvorna trådiga samt oredigt vrid-

na om hvarandra, så alt mineralet är pipigt, lätt

och mjukt, får det namn af bergkork.

Bergman, Torbern Olof» intill sin tid Sve-

riges störste kemist och fysiker. Redan som gos-

se röjde han ett sällsynt begär att undersöka tin-

gens urämnen, men hvilket yttrade sig deri, att

han kastade på elden hvad han kunde komma öf-

ver, för att undersöka askan deraf. Då han,

såsom studerande, vid 21 års ålder, visade Linné

sin skrift om Coccus Aqvaticus , ville denne i bör-
jan icke tro på det gjorda rönet; men sedan han
läst afhandlingen skref han derpå: "jag har sett

och förvånats." Vid 31 års ålder blef han pro-
fessor i kemien i Upsala, och hans föreläsningar

vunno ett sådant bifall, att studerande från alla

länder strömmade dit för att höra honom, och
konungen i Preussen erbjöd honom en plats i sin

vetenskaps-akademi, med vida bättre vflkor, än
dem han hade här hemma. Gustaf III afböjde lik-

väl hans flyttning från fäderneslandet, genom till-

försäkran om en pension åt hans enka, och tjenst-

ledighet för honom sjelf efter 30 års tjenst. Den-
na sistnämnda förmån uppnådde han likväl icke;

ty han dog i sin bästa ålder, d. 8 Jnli 1784, en-

dast 49 år gammal. Hans undersökningar öfver

ljuset, öfver artificiella vattens tillverkning, öfver

jordarternas kännedom, öfver blåsrörets bruk, o.

s. v. gjorde honom isynnerhet namnkunnig. Han
var en ibland de förste riddarne af Wasa-orden,
en för denna tid stor utmärkelse, och många ut-

ländska lärda samfund valde honom till sin leda-

mot, deribland vetenskaps-akademien i Paris, hvilken
förut ägt bland sig endast tvenne Svenskar: Linné

och Wargentin. Svenska vetenskaps-akademien,

hvars ledamot han varit i 20 år, slog en medalj
öfver honom.

IBerganJttl, är antingen fint fördelad gips eller

doft af kiselsyra, hvart och ett så fint, att det

ej röjes för känseln, men ändock utgöres af rygg-
skölden efter förgångna infusionsdjur, så små, att

öfver 180 millioner gå på ett grans vigt. Det
framflyter stundom uppslammadt i vatten, hvarvid

det afsätter sig på åkrar, ängar och i myror, samt
har någon gång blifvit af allmogen i svåra år be-
gagnadt bland mjöl vid brödbakning, hvaraf dess

namn bärleder sig, men är naturligtvis ej allenast

helt ocb hållet gagnlöst härtill, utan till och med
skadligt för helsan.

Hergwjttlk , i vatten uppslammad kolsyrad kalk

eller krita af senare formationer, hvilken stun-

dom framflyter eller rinner ur bergen. Den är

ibland silfverhaltig, och en sådan har år 1696-

ymnigt utflutit uti Juthylls-faltorten i Sala grufva.

Berfmoifu, stenmossa, färg- eller lettmossa,

(Lichen saxatilis), en lafart, som förekommer öf-

verallt i riket ymnigt på granitklippor, mindre
allmänt på trädstammar,- och innehåller ett sub-

stantift färgämne, hvarföre den af allmogen be-
gagnas till färgning.

Bergmästare, en embetsman, som har högsta
inseendet öfver bergsbruket inom ett visst di-

strikt, kalladt bergmästaredöme, och tillika är ord-
förande uti bergstingsrätten. I riket finnas 10
bergmästaredömen och bergstingslag, från hvilka

målen fordora gingo till bergs-kollegium, men nu-
mera till hofrätterne.

BergfiiugMiutftttcIftin , en inrättning, som hänger
aklerut på ett fartyg och kastas i vattnet, då nå-
gon fallit öfverbord, på det han må kunna fast-

bålla sig dervid , tills han hinner bergås af en båt
från fartyget. På det att den äfven om nattetid må
kunna påträffas af den nödställde, anbringas i den-
samma vissa fyrverkeripjeser.

Bergolja, är ett mineraliskt ämne, som till sin

sammansättning liknar de organiska, och förekom-
mer mer eller mindre ren, ofta framsipprando ur
jorden eller bergens springor på flera ställen så
väl i Europa, som isynnerhet uti Asien. Hos oss här
den blifvit funnen endast vid Osmundsberget i Dar-
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bne och ganska oren af bmn färg samt tjoek

Ma***, således ett slags bergtjära; ty i sitt

ma tillstånd ar den nästan vattenklar, ytterst

tnnaflytände och flygtig, och får namn af nafta.

Något mera oren af gul eller brnnaktig färg, kallas

den petrolium, och ännu orenare, till färgen bron

eller svart, samt seg, heter den bergtjära. Denna

begagnas vanligen under namn af asfalt till trot-

toirer, o. dyl.

ernYsrs. En satesgård, belägen i Bergnnda

socken och Kinnevalds härad af Småland. Gården

hestår af 5 hela hemman, med underlydande 29
mantal. Bergqvara anses for den största sätes-

gård i Kronobergs län. Namnet var fordom nå-

got olika; ty den kallades än Birqvet, än Berg-

bvara, Barquists och Bergvara. Anläggaren af

denna sätesgård kan ej med säkerhet nppgifvas.

Man förmodar att Gunnar Gröppe, stamfar for

Trolle-ätten , varit dess första ägare. Derefter lä-

rer riksrådet och riddaren Birger Birgersson samt

fm Christina Knntsdotters son, Arvid Birgersson

Trolle, höfvitsman på Nyköpings slott och 1504

på Bornholm, ägt Bergqvara, emedan han, i under-

skriften vid Kalmar recess, år 1482, kallar sig rid-

dare af Bergqvara. Hans fruar voro Beata Ivars-

dotter Tott, Brita Thuresdotter Bjelke och Chri-

stina Jönsdotter Gädda. Han tros äfven hafva

uppbyggt det stenhus eller slott, som funnits der-

städes och nu är förvandladt till en ruin. År 1 500

,

sedan rikskansleren Sparre, dåvarande ägaren af

gården, vardt halshuggen, blef Bergqvara under-

lagdt kronan. Konung Carl XI lemnade det åt

Carl Carlsson Gylleohjelm. Det innehades seder-

mera af flera adliga slägter. Gamla stenhuset vid

Bergqvara är en ibland de äldsta byggnader i vårt

land. Det ligger på något afstånd från det nu-

varande huset och är bygdt i fyrkant, till en stor

del af kullrig, gråsten. Ursprungligen utgjorde

det 6 våningar, hade 4 små torn, och var be-

fastadt med vall och löpgraf. Det nuvarande bo-

ningshuset är nppfördt af grefve A. E. Posse. Här

finnes ett godt bibliothek och en tafvelsamling.

Bernrist, Bengt Jakobsson, theologie dok-

tor och professor i theologien vid Lunds universi-

tet, född 1785, magister i Lund 1811, vid hvil-

ken promotion han innehade andra hedersrummet;

prästvigd samma år och anställd som docens vid

dåvarande prest-seminarium ; utnämnd 1826 till an-

dre theologie adjunkt och kyrkoherde i Hellestads,

Dahlby och Bonderups församlingar; blef theolo-

gie doktor vid jubelfesten 1830 och utnämndes

1833 till theologie professor vid kongl. Carolidska

akademien. Har utgifvit ett icke ringa antal skrif-

ter, hvaribland må företrädesvis nämnas hans pre-

dikningar och prediko-utkast , samt den till en del

ntgifna, men ännu ej afslutade, exegetiken öfver

Nya Testamentet.

Berajreamr (mythol.), egentligen den folkstam,

som bebodde Norden före Asiaternes invandring,

och blef af desse tillbakaträngd till de stora sko-

garna och bergstrakterne. De gamle Skandinavi-

ska mytberne bildade häraf begreppet om skogs-

iwdrr, hvilka skyddade skog och mark och her-

bergemde trötta, vilsekomna vandrare; men vo-
ro oförsonliga fiender till Asarne, emedan dessa

jagat dem från deras länder. De ernade stor-

ma Asgård; men bron Bifrost (regnbågen), hvil-
ken förenar jorden med himmelen, var för klen

att bära dem.

Bergrttr (Arunda epigejos), en mångårig växt;

förekommer här och der på stränder af större

sjöar och floder i hela riket och nppnår en höjd

af 4 till 5 fot.

Bergs slussverk, är det största på hela Götha
kanal-linjen. Man uppstiger här från sjön Roxen
till den, 136 fot högre belägna, lilla sjön Boren.

Denna ansenliga höjd är fördelad på 15 slussar.

Nederst vid Roxen äro sju sammanbygda, och kal-

las Carl Johans slussar; härefter, följa på korta

afstånd emellan hvarandra, två och två, i fyra om-
gångar. De sista äro belägna vid Heda.

Bergs-adel» Om denna är ganska litet bekant.

Uti ett bref från Gustaf Adolf, af den 30 Jan.

1621, förmäles: hurusom "det befinnes, att i för-

tiden och af ålder en särdeles Bergsadel varit haf-

ver, hvilken sitt ursprung och upphof derutaf haf-

ver fått och bekommit, att landsens herrar, re-

genter och konungar de principalaste och förnäm-
ligaste bergsmän, som, genom flitigt och idkeliga

bergsbruks drifvande, till någon synnerlig förmö-
genhet komne äre och sig om sitt fädernesland

och sin öfverhet väl att förtjena beflitat och an-
geläget vara låtit, med ansenliga och hederliga

sköldemärken hafve förärat, och med serdeles pri-

vilegier benådat och begåfvat." — Brefvet utgör

ett sköldebref för Christoffer Olsson till Nor. En
författare yttrar: "det synes troligt att bergsadel

icke varit så förnäm, som den andra riksadeln,

utan införd dem egentligen till belöning, som gjort

sig förtjente af riket, men intet varit skicklige

Ull hoflefverne."

Bergsbruk kallas speciellt den bandtering, som
af allmogen , uti bergslagerne , eller s. k. bergsmän

drifves för tillgodogörandet af jernet och dess

malmer. I vidsträcktare bemärkelse användes or-

det om alla i stort utförda arbeten för metallers

vinnande.

BergseleinentArakolam i Filipstad stiftades år

1830 af F. A. v. Scheelc, i ändamål att bibringa

dem, som, otan vetenskaplig underbyggnad, egnat

sig åt jernhandteringen , så mycken bildning, att

de kunna begagna de af bruks-societeten utgifna

skrifter och läroböcker. Skolan, som numera helt

och hållet underhålles på bruks-societetens bekost-

nad, har en lägre och en högre afdelning, från

hvilken senare eleverne afgå till bergsskolan i

Fahlun.

Bergsfogdar, tillsättas, medelst konstitutorial,

af kongl. bergs-kollegium, hvarvid iakttages det-

samma, som vid kronofogdars tillförordnande. I

bergsfögderierna motsvara de kronofogdarne i fög-

derierna, dock utan att i räkenskaperna hafva bi-

träde eller kontrolleras af tjenstemän, motsvaran-

de häradsskrifvarne. De uppbära i jernbergsla-

gerna och redogöra för kronans inkomster af bru<-
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ken och bergverken, äro tillstädes vid kargstitt-

gen; föra exsekution i dervid förefallande mål;

vaka öfver berghushällningen, änder bergmästarens

inseende, o. s. v.

Bergihamuiar, annex till Tuna, beläget i Ny-
köpings vestra kontrakt af Strengnäs stift, $ mil

V. från Nyköping, vid en vik af Östersjön. Det

bestar af 19 £ mtl. och har 560 invånare. Dess

areala vidd är 6,08? tunnl., hvaraf 170 äro kärr

och sjöar. Adr. Nyköping.

Bergiliauptman kallas den person, hvilken med
de vanliga bergmästare-göromålen, forenar styrelsen

öfver större bergverk, såsom Fabian och Sala.

Bergsjö, en socken, med Hassela, belägen i Hel-

singlands norra kontrakt och fögderi af Upsala

stift och Gefleborgs län , 3 £ mil norr från Hudiks-

vall. Socknen hör till 2 kl. konsist., består af

37 i mtl. och har 2,428 invånare. Dess areal ut-

gör 90,096 tunnl., hvaraf 12,300 äro sjöar och

kärr. Adr. Hudiksvall.

Bergs-H.ollegluin hörde ursprungligen under kam-
mar-kollegium ; men då göromålen der alltför myc-
ket ökades, skiljdes bergs- och handels-ärenderna

år 1637 derifrån och lades under serskildta em-
betsverk, de förstnämnda till bergsamtet, såsom

det först kallades, men hvilket namn sedan för-

byttes till bergs-kollegium. Det har ett dyrbart

mineralie-kabinett och ägde fordom äfven ett ke-

miskt laboratorium, hvilket nu mera ej begagnas.

Bergs-krabba (Globalaria vulgaris), mångårig,

växande på Öland och Gottland, och, för sina vack-

ra himmelsblå blommor, odlad i trädgårdar.

Bergslag kallas ett distrikt, hvars hufvudnäring ut-

göres af bergsbruk, och hvilket, i följd deraf, äger

vissa privilegier. De äldsta bergslager äro Sala

bergslag, som består af 12 socknar. Dess ål-

der är obekant. Fahlu eller Stora Kopparbergs,

med Säters och Norgårds län, Öster-Dalarnes fög-

deri, samt Vester-Dalarne , bestående af 6 sock-

nar, hvars äldsta privilegier förnyades af Magnus
Eriksson. Xester-bergslagen bestående af Gamla
Norbergs med Lilla Wåhla och Fernebo socknar,

Norrberkes, Söderberkes och Grangärdes; dess för-

sta privilegier äro af 1354. De öfriga bergsla-

gernes privilegier äro samtlige yngre , ehuru sjelf-

va bergshandteringen uti flere af dem är ganska
gammal.
Bergslags fögderi, Vestra, är beläget i Stora

Kopparbergs län, och innefattar följande socknar:

Norrberke , Söderberke med Malingsbo , samt Gran-

garde med Ludvika. Fögderiets areal utgör 404,976
tunnl., hvaraf 52,000 äro sjöar och kärr. Det
innefattar 148 f mtl. och har 17,220 invånare.

Bergslags kontrakt i Linköpings stift och Öster-

götlands län, utgöres af följande socknar: Ri-
singe, Wånga, Hellestad, Skedevi, Regna, af
hvilken en liten del tillhör Örebro län, Tjällmo
samt Godegård.

Bergsnmnsheinnian. Dessa lägenheter finnas

endast i jernbergslagerna , och deras innehafvare
äro förbundne att idka grufbrytning och tackjerns-
blåsning, hvaremot de likväl ej njuta några sär-
deles förmåner, undantagande, att de i Östra och

Vestra samt Norbergs bergslag äro frie ifrån

knektehåll. Bergsmanshemman äro både af kroao
och kronoskatte natur.

Bergsman kallades i äldsta tider alla de, hvilka

hade sin hufvudnäring af bergsbruket , så väl verk-

liga ägare, som arbetare dervid. Nu mera förstås

dermed endast sådana personer af allmogen, som
äro innehafvare af s. k. bergsmanshemman.
Bergsimltra (Labrus rupestris), en taggfenig ben-

Jisk, i Kattegatt och Nordsjön, af cirka 5 tums

längd och varierande färg, stundom gråbrun eller

grönaktig, med otydliga bruna tvärstrimmor, stun-

dom rödbrun utan flackar. Den liknar något nära

rudan, har ett välsmakande kött och fångas på
krok med metmask.

Bergsregemente. Ett sådant fanns fordom vid

Stora Kopparberget, och anfördes af bergshaupt-

mannen. Det utgjorde 800 man, hvaraf 100 vo-

ro rytteri och de öfrige fotfolk. Kompanierne

"voro 8. Officerarne tillsattes af bergsstaten, och

uniformen var blå friströja och blågrå strumpor.

Rytteriet hade standarer och pukor, blå klädes-

rockar, svarta vestar och i öfrigt full mundering.

Bergsratt kallas åtskilliga sammanträden inom
Sala bergslag, för afgörande af ekonomiska och be-

skattningsfrågor samt tillsättande af tjenster, o. dyL,

dels under landshövdingens, dels under bergmästa-

rens ordförande, ocb med ledamöter, dels af bergs-

laget, dels af stadens magistrat eller borgerskap.

Bergsskolan i Fahlun stiftades år 1830, och har

till ändamål att bibringa praktiska kunskaper i äm-
nen, hvilka förekomma vid bergshandteringens ut-

öfning, såsom grufbrytning, malmers tillgodogö-

rande, markscheideri
,

praktisk geometri och me-
tallurgi, proberkonst, analytisk kemi, masmästeri,

stångjernssmide , o. s. v. Undervisningen medde-
las genom praktisk handläggning och samtalsvis,

och hvarje lärokurs räcker två år. Lärareperso-

nalen utgöres af en lärare i de kemiska vetenskaps-

grenarne , hvilken tillika är läroverkets föreståndare,

och en beständig lärare för de fysiska vetenska-

perna; hvarjemte extra lärare af föreståndaren anv

tagas efter behofvet. Statsanslaget utgör 3,800
R:dr B:ko, utom 1>200 R:dr, som utgå af afradskop-

paren, hvarjemte jernkontoret bidrager med 7,166
R:dr 32 sk., af hvilka dock 2,333 R:dr 16 sk.

utgöra pensioner åt afgångna lärare.

Bergs tcdt • Tvenne personer, af en viss litterär

ryktbarhet, hafva funnits med detta namn, neml.:

l:o Anders , protokolls-sekreterare och justittarie

på S:t Bartbelemy, utgifvare af Humoristen, Tal

öfver freden i Verelä samt Aftonposten. Födelse-

och dödsår obekanta. 2:o Krik, stats-sekrete-

rare, anställd vid Svenska legationen i Konstanti-

nopel, öfversättare af Orphei Årgonautikon och

Chevaliers resa i Propontiden, med anmärkningar

och tillägg. Död 1829 i en ålder af 68 år. —
En tredje, ännu lefvande, är

Bergstedt, Carl Fredrik, docens i Grekiska

litteraturen vid Upsala universitet, född den 24
Juli 1817, fil. mag. år 1842. B. har, utom en

akademisk afhandling: De vi ef indoto mythi GMi-
piä ex Dramatis Grascorum repetUi , samt en grar-
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éeaJ^dissertatiea om den Romerske författares Sov.

Beéthii Hånad oek skrifter, först bland alla i Sve-

rige, sk vidt dol år ess bekant, genom öfversått-

aiagar från urspråket sökt befordra studium af

dea gamle, särdeles rika och i många afseenden

märkvärdiga Sanskrit-litteratören. Först atgaf B.

Sswiiri, en episod ur den Indiska epepéen Mohd-
Bhdrota, kvarpå följde i tidskriften Frey, hvars

hufvudredaktör B. varit, åren 1844 och 1845, en

Saga om Sunda/hden hes de famla Hinduerne (Frey,

H. XVffl) och en Fornindisk fabel, för första gån-

fem öfversattpå ett Europeiskt språk (Frey, H. XX).

Nu kar B. börjat ntgifvandet af Metriska över-
sättningar från Sanskrit, hvaraf fem ark hitintills

lernnat pressen. För fortsättandet af sioa arbeten

i den Indiska litteratören oeh befordrandet af dess

stadion] vid universitetet r har B., för år 1845, åt-

njutit ett anslag af allmänna medel.

mtersretenu* , annex till Lena, beläget i KnlHngs

efler Geseneds kontrakt af Skara stift, 1 j- mil

N.N.O. från Alingsås. Det ntgöres af 11 £ mtl.

och har 396 invånare. Dess areal är 6,272 tunn-

land, bvaraf 240 äro sjöar och kärr. Adr. Alingsås.

Bersratlnge-riitt kallas den underdomstol , som nt-

göres af bergmästare med bergsnämndemän eller

bisittare, och äger att afdöma alla så väl krimi-

nella som civila mål, hvilka röra bergverks- och

bruksrörelsen.

BernjstraJil » Johan, läkare och såsom sådan

lycklig och rikt belönad, hvarfor han efterlemna-

de en betydlig förmögenhet. Bergstrahlska huset

vid Riddarhustorget i Stockholm förvarar ännn

hans namn. Assessor i kollegium medikum. Född
1715, död 1795.

atosfajstrasid, Carl Henrik, född den 29 Febr.

1800 i Hellefors socken inom Örebro läns bergs-

lag, der hans fader var bruksinspektör. Sedan

kan fullbordat sina medicinska studier vid univer-

sitetet i Lund och erhållit doktorsdiplom år 1831,

blef Bergstrand, år 1832, bataljonsläkare vid Up-
lands regemente, samt tillika hospitals- och laza-

rättsläkare i Upsala. Några år derefter tog han

a&ked från bataljonslakare-tjensten och blef, år

1838, professor i kirurgien och ars obstetricia

vid Upsala universitet. Under sina yngre år har

B. tjänstgjort vid Serafimer-lazarettet , såsom un-

derkirurg, och äfven en tid, år 1830, såsom tjenst-

ferrättande öfverkirurg. Utom en tids vistande i

Köpenhamn, år 1831, har B., åren 1839—40,
besökt Danmark, Tyskland, England, Frankrike

och Norrige. Såsom författare är han känd ge-

nom åtskilliga afhandlingar och uppsatser dels i

Tidskrift för Läkare och Pharmaceuter, dels i

Svenska Läkaresällskapets årsberättelser, dels af

akademiska disputationer och recensioner i Litte-

ratorföreningens Tidning.

in ginnd» en egendom på Södermalm, i Stock-

holm, vid Mälaren. Engelsmannen Lewis anlade

kir, år 1770, ett jerngjuteri , hvilket ännu drifves,

ekern del flera gånger ombytt ägare.

nm«n;atr»«finehnn) kallas sammanfattningen af al-

le de vetenskaper, som äro erfordesliga för alt

kunna behöriges handharVa oeh utöfva bergshand»

teringen i sin helhet. De förnämsta af dessa

äro mineralogi, så väl allmän, som använd, eller

lithargik, kemi, särdeles metallurgisk och haljur-

gisk, samt fysik, särdeles mekanisk, och derjemte

en mängd special-kunskaper. För bibringande af

dessa kunskaper finnas i riket tvenne egna läre-

verk i Fabian och Pbilipstad. Bergsvetenskapens

utmärktaate idkare här i landet hafva varit : S. Rin-
maa, hvars Bergverks-lexikon är ett klassiskt ar-

bete i denna väg, A. Svab och D. Tilas, samt af

ännu lefvande: N. G. Sefström.

Ktergsvinjt kallas den vigt, hvarroed allt jern vä-

ges, så väl vid bruken som i bergslagerne. Indel-

ningen är lika med viktualievigten,* men den för-

håller sig till denna som 22 till 25, d. v. s., att

1 skepp:d bergsvigt svarar emot 17 lisp:d 12 -is-
marker viktualievigt. Lödjan till bergsvigten, li-

kasom till all metallvigt, är sexkantig; men till

skillnad från de öfriga, är denna märkt med en

sexkant.

Bevajtavsrnlmnj* Berättelserna om folk, som blif-

vit bergtagne, förekomma ännn i vårt land. Ville

man söka spår till upphofvet af hvad som förstås

med bergtagning, finge man troligen gå till de

tider (kanske närmast före kristendomen) , då säg-

nerna och till en del urkunderna omtala landet så-

som bebodt af tvenne fiendtliga folkstammar, el-

ler åtminstone folk med olika tro. — Den äldsta

berättelsen om bergtagning hafva vi runnit i bo-

ken Miracula Sanda Crucis, så lydande: att en

gosse, från östens by i Bygdeå socken af Wester-
hetten, blef bergtagen; men igenfunnen efter löfte

af föräldrarne till Cbristi kors (ad defixionein

Bensins). — En annan berättelse om en berg-

tagen dräng i Löfångers socken förmäler, att han,

i Augusti månad 1774, blef nedtagen från en

klippa ock illa behandlad af de underjordiske, i

det att håret afklipptes, naglar af bänder och

fötter kortskuros, så att han kom nerifrån med
litet lif. — Allmogen tror ännu på bergtagnin-

gar, hvilket kan inhemtas t. ex. af dea i tidnin-

garne omtalade händelsen med ett barn, som en

dag, sistlidna sommar,, blef satt på ett .skär i sjön

Vettern, några alnar nti sjön nedanför Omberget;

men därifrån försvana oeh sedermera befanns högt

uppe bland bergsskrefvorna. — Om en trädgårds-

mästare, vid namn Lars Dahlgren i Södermanland

,

bvilken ännn skall lefva, går allmänna talet, att

han farit af till skogs med en bisvärm, och så-

lunda blifvit bergtagen. Man hade sett skörtena

af hans gamla bruna frack, under färden, flaxa

kring honom, likasom vingar. Efter några dagar

hade likväl trädgårdsmästaren helt beskedligt åter-

kommit oskadad till sitt hemvist, hvarest han, för

sin förfärade hustru, omtalat många underliga ting,

hvilka kan sett och hört i bergen. Hustrun hade,

efter någon stund , med skarpa blickar på mannen

,

bvilken förefallit henne blak och förslappad, in-

fallit: "vankades äfven brännvin i berget?" men
bvilken fråga han funnit för godt att lemna obe-

svarad. — Denna berättelse måtte tjena till prof

på halsen af sedaare sagor om bergtagningar.
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Bergtroll, Bergboar, Berggubbar. Om dessa så*

goväsendon har man mångfaldiga sägner. AU slu-

ta af dem skulle de fordom hafva utgjort en el-

ler flere folkstammar, hvilka i aflägsna tider va-

rit bosatta i landet.

Berguf (Strix bubo). hör till roffoglarnes 2:dra

familj, och förekommer, ej sällsynt, nästan öfver-

allt i riket, nti bergiga, klippfulla trakter, så väl

skogbeväxta, som kala. Den är 26 till 28 tum

lång, ofvanpå svart- och brunspräcklig, under rost-

gul med svarta långstreck och tvänågor, samt har

en hvit fläck öfver bröstet; på hufvudet tvcnne

toffsar, hvilka framskjuta 2 £ tum öfver den allmän-

na fjäderklädnaden. Dess läte är ett ängsligt och

utdraget "uhuu" eller "mm/", hvilket i nattens tyst-

nad gör ett hemskt intryck, och derfore gifvit

anledning till många vidskepliga historier, isyn-

nerhet om den s. k. gasten, som på åtskilliga

ställen tros vara vålnaden af våldsamt eller vådli-

gen omkomna menniskor. Honan lägger 2 till 3

stundom 4 hvita, nästan runda ägg, uti det i bergs-

klyftor .anlagda boet. Födoämnena bestå af varm-

blodiga djur, särdeles skogsfogel och harar; men
äfven unga kalfvar af hjort, rådjur och renar,

samt till och med räfvar; i nödfall råttor och

möss. Den jagar alltid i skymningen eller om
natten, ehuru den icke mycket besväras af dags-

ljuset. Genom sin glupskhet förorsakar den be-

tydlig skada, isynnerhet då ungarne ännu sitta i

nästet, och bör derfore så vidt möjligt är utrotas,

hvilket bäst sker med slagjern i grannskapet af

boet, då man nyttjar kött till bete, helst af så-

dana djur, som han sjelf ditfört. Alla foglar, men
isynnerhet de kråkartade

,
förfölja honom ifrigt och

samlas skocktals så nära intill honom, som de våga

sig, hvarigenom hans vistelseort lätt röjes, så att

han kan skjutas.

Herguadfft 9 en socken med Öja, belägen i Kin-

nevalds kontrakt och härad
,
Wexjö stift och Kro-

nobergs läns andra fögderi, £ mil V. från Wexjö
samt hör till 3 kl. patron, hvartill ägaren af

Bergqvara säteri är patronus. År 1611 blef kyr-

kan plundrad af Danska trupper, som borttogo bly-

och jerntaket, samt alla kyrkans prydnader och

handlingar. Åren 1823—1826 undergick den be-

tydliga förbättringar, ocb är nu försedd med torn,

hvilket inrymmer klockorna. Socknen består af

29 1 mtl. och har 880 invånare. Dess areala

Vidd är 14,090 tunnl., hvaraf 1,360 äro sjöar

och kärr. Adr. Wexjö.
Bergverk kallas, med ett gemensamt namn, alla

inrättningar för tillgodogörande af mineralrikets

alster i stort, och äro hos oss ganska betydliga,

enär bergverksrörelsen eller bergshandteringen ut-

gör den ena af våra modernäringar, hvårföre den

ock sedan äldsta tider blifvit med mycken omsorg

hägnad af statsmagterna. Detta hägn har dock i

många fall urartadt till ett ofta småaktigt förmyn-

derskap och vidhållande af grundsatser, hvilka

för sin tid lämpliga, men utsträckta öfver den-

na, hindrat rörelsens fria utveckling, hvarigenom

den till en del kommit att stanna på den punkt

der den fordom intog ett utmärkt rum , men i se-

nare tider blifvit af andra nationer betyéligen oö-

verträffad. Detta gäller dock endast för den ad-
ministrativa delen af bergsrörelsen, och hufvudsak-

ligen jernhandteringen
,
ty den vetenskapliga forsk-

ningen har hos oss troligen öfverträffat de flesta

andra nationers, hvarpå såsom bevis må anföras,

att af de 15 egentliga metaller, som ej sedan ar-

minnes tider varit kända, äro ej mindre än 9 upp-
täckta af Svenska kemister. För befrämjandet af
bergsvetenskapen äro jemväl bergsskolor inrät-

tade i Fahlun och Philipstad, samt särskildta lä-

rare anställda uti masmästeriet och stångjernssmi-

det. — Våra förnämsta bergverk utgöras af jern-,

koppar- och silfververk. De förstnämnda äro sprid-

da öfyer hela riket, dock mest i Örebro län. . Kop-
parverk finnas äfven på flera ställen i riket, likväl

af ingen betydenhet, utom i St. Kopparbergs och
Östergöthlands län. Af silfververken intager Sala

främsta rummet, och har på senare tider nästan

varit den enda produktionsorten för denna metall,

med undantag af en mindre qvantitet, som vunnits

vid Fahlun. Under senaste år hafva dock goda
silfvermalms anledningar yppat sig på flera ställen

och blifvit med arbete belagda, ehuru utsigterna

för deras fortfarande bestånd icke äro särdeles

gynnande , enär inan anmärkt , att sådana lika lof-

vande förut visat sig v samma trakter; men aldrig

gått på djupet, utan snart alldeles utgått. Värdet
af bergverkens produktion i hela riket anses upp-

gå till öfver 10 millioner R.dr B:ko årligen.

HergKgg äro ett slags runda eller äggformiga bol-

lar af svafvelkis, som förekomma uti alunschif-

fern vid Andrarum.

Berlin» Mils Johan, professor, född år 1812,
har utgifvit Växt-kemien i sammandrag , samt åt-

skilliga afhandlingar i vetenskaps-akademiens hand-
lingar. Förrän han' år 1845 utnämndes till den

då inrättade farmakologiska professionen vid Lunds
universitet, var han farmacie- och kemie-adjunkt

vid Carolinska institutet.

Ilernsten är ett fossilt harts, efter all anledning

af någon numera utgången Pinus-art, som vid nå-
gon af jordytans revolutioner blifvit nedbäddad
under mägtiga jordlager, ocb hvilket harts under

loppet af de årtusenden, som sedan förflutit, er-

hållit egna, från de naturliga hartserne något af-

vikande egenskaper. Den förekommer mest uti

trubbhörniga och afrundade stycken eller korn,

sällan insprängd, uti yngre flötsformationer, isyn-

nerhet i alluvial- och brunkolslager, vanligen på
ytan orenad af sand och andra ämnen, och of-

tast inneslutande väl bibehållna insekter af utdö-

da arter, hvilkas samslägtingar nu lefva i de

varma länderna. Bernstenen förekommer isynnerhet

i Östersjöns södra kustländer, och har hos oss

blifvit funnen i Skåne, likasom på några få andra

ställen, dock i ringa mängd. Den rena bernste-

nen är till färgen från hvitgul ända till rödbrun,

genomskinande eller genomskinlig, olöslig i vatten

ocb flera andra vätskor. 1 form af klara stycken

,

af vacker färg
,
begagnas den till smycken och alle-

handa konstartiklar; orena och mindre stycken

deremot till fernissor, samt rökmedel, emedan den
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efter smältning är löslig i feta oljor och vid sin

förbränning utvecklar en angenäm lukt. Medelst

destiUation erhålles deraf bernstensolja och bern-

tienuyra, begagnade i medicinen. Årliga impor-

ten af oarbetad bernsten utgör cirka 120 skalp,

och af arbetad 6 skålp.

lewan » en bland Carl Knutsons höfdingar, då

han ännu var riksmarsk, samt af honom upphöjd

till befälhafvare på Stegeborg och höfding öfver

dess län, år 1439.

lierades 9 Anton Ulrik 9 gravör, den förste

som i Sverige införde det s. k. mezzo-tinto-ma-

neret. Född 1757, död omkring år 1840.

Berndei » Johan, den förste presidenten i kom-
morse-kollegium , ar 1651, bvilket embete han

dock innehade endast till den 10 Februari följan-

de året, då han afled 48 år gammal. Han hade

förut varit riks-kammarråd och landshöfding i Kop-
parberget. Tillika med presidents-embetet kallades

han in i rådet.

Berndei , Peter Bernhard, kapten vid ar-

méens flotta, L. af W. A., egnade sig åt den

vetenskapliga delen af sjötjensten samt åt under-

visningen deri. Hvilket anseende han härvid åt-

njöt, synes bäst af de anbud som gjordes honom,

att träda i Holländsk och Fransysk tjenst. Hans

svaga syn hindrade hans användande i praktisk

krigstjenst, och tillika tvang honom hans försva-

gade hälsa, att taga afsked, år 1791. Sedan

halsan förbättrades, ville han åter ingå i tjenst

1794; men kände ej vinna sin önskan. Han er-

höll i stället åtskilliga uppdrag för allmän räk-

ning, bland andra det, att i England taga kun*

skap om de der begagnade ångmaschinerna, om
hvilka han afgaf en berättelse, ehuru den icke

hade till följd deras införande i landet. Han an-

vände nu sin tid på åtskilliga vetenskapliga för-

sök och forskningar, samt lyckades upptäcka ett

sätt, att af inhemska ämnen tillverka soda, glau-

bersalt, pottaska och rödfärg, hvarpå han erhöll

privilegium exclusivum, men af hvilket han, ge-

nom bristande tillgångar, ej knnde draga någon

enskild fördel. Han förunnade den således åt det

allmanna och öfverlemnade sitt privilegium åt ve-

tenskaps-akademien. Tryckt af fattigdom och stän-

digt kämpande mot behofven, kunde han först vid

72 års ålder erhålla en pension af 100 R:dr , ett

af de många dragen i historien om förtjenstens

öde, så väl i Sverige som andra länder. Född

1750, död 1826.

Bcrndilimumar , ett järnbruk i Heds socken af

Westmanland, med 4 härdar. Det har 2,600 skepp.d

årligt smide, med köptackjern, hvilket smide, hvar-

före erlägges 26 Skepp, hammarskatt, utskeppas

på Stockholm. Äges af L. L. Lorichs. Smides-

stämpeln är S. med krona. — Bruket hör till de

Best välbelägna i Westmanland. Genom F. 0.

Lorichs, fadern till nuvarande ägaren, har stället

blifvit mycket förskönadt. Mansbyggningen är

praktfull och innehåller en mängd rum. Uti ett

ypperligt orangeri finnes här ett stort antal prakt-

lolla växter, af hvilka må nämnas en ovanligt

stor Aloé.

Bernhard, biskop 4 Skara, firftn år 1200 iill

1216, lärer varit af utländsk härkomst och Jbe-

römmes för sin mildhet och foglighet.

JBejrnJbnrd den Janne, en Tysk riddare, bvil-
ken stod i mycken ynnest hos konung Albrekt,

och bortröfvade, med hans vetskap, ur Riseberga
kloster, den sköna Elisif, hvilket öfvervåld ökade
missnöjet mot konungen och påskyndade hans fall.

(Se: Elisif.)

JBeraJiard af ^eimnr, hertig. Hans namn
är oskiljaktigt från Gustaf H Adolfs och trettio-

åriga krigets historia. Son till hertig Johan af

Sachsen-Weimar, började han sin krigarebana under

Mansfeld, ställde sig sedan under Gustafs fanor, bi-

drog till segern vid Leipzig och fullföljde den vid

Lutzen, efter Gustaf Adolfs fall. Oxenstjerna upp-
drog honom befälet öfver en stor del af Svenska
hären, med hvilken han hade många framgångar,
ända till slaget vid Nördlingen, som förlorades

genom hans hetta. Han måste nu emottaga un-
derstöd från Frankrike och eröfrade det fasta Brei-

sacb, hvilket han ernade göra till hufvudstad i det

hertigdöme, tian hoppades grundlägga. Detta hin-

drades af hans tidiga död, den 3 Juli 1639, vid

icke fyllda 35 år, enligt förmodan, en följd af

det gift, han skall hafva erhållit genom Richelieus

föranstaltande.

Bernlmrdlner-orden. Se : Cistercienser-orden.

jperonlu* » Manmas Olal » lektor vid Gefle gym-
nasium, sedan poeseos och derefter theolog. pro-

fessor i Upsala, biskop i Kalmar år 1745, och er-

kebiskop 1764; en from och nitisk prest och em-
betsman; föröfrigt utan några ovanliga gåfvor.

Född 1692, död den 18 Maj 1775. Hans andra

hustru och hans barn, hennes stjufbarn, adlades

under hans lifstid, med namnet: Björnstjerna.

JBersbo koppavtjrurvor äro belägne på Bers*-

bo hemmansägor i Wärna socken af Östergöt-

land, och tillhöra baroniet Adelsnäs i Åtvids soc-

ken. De omnämnas först år 1655; men man för-

modar, att de förut varit ödelagda under flere

århundraden. Den malmtrakt, hvarå dessa gruf-

vor befinnas, delar sig i tvenne olika malmfält,

hvaraf det ena, som kallas Cathrinebergs, upptogs

1761 och bestod af röd grannkornig granit, ocb

det andra, eller Bondgrufvefaltet , af grå granit.

Botten uti Cathrinebergs grufvor är lodrät af om-
kring 100 famnars djup, och i donläge 110 fam-

nar. Malmgången går åt djupet och grufvan lik-

nar en hästsko, samt har vunnit ryktbarhet ge-

nom de stora rymder, som blifvit utsprängda i

henne. År 1817 uppsattes i Bersbo grofva en

ångmaschin, af 15 hästars kraft, byggd af Sam.

Owen, till uppfodring af både malm och vatten.

Genom en vådeld, hvilken i Maj 1825 utbröt i

denna ångmaschin, lades icke allenast hela bygg-
naden i aska, utan ock alla gamla för samma än-

damål inrättade konstbyggnader, jemte materialier

och inventarier, 1,000 famnar ved, 100 läster

kol, i många år hopsamlade förlager ocb flere la-

dugårdshus. Elden nedgick i grufvan på 30 till

40 famnars djup och nedbrände alla dervarande

byggnader. Dervid nedrasade öfver grufvan i da-
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110 Berserkar* Beskattningsgrand.

gen varande konstbyggnader samt lösbrant berg,

bvarigenom alla de öfriga byggnaderna i densam-

ma skadades, så att allt på 100 famnars djup

måste, med stor kostnad, åter uppbyggas jemte

en ny ångmascbin. Utom denna förlust, hvilken

uppskattades till 100,000 R:dr B:ko, uppkom,

genom tvenne års grufstånd, en förlust äf minst

1,000 Skpd. koppars tillverkning. Bersbo jemte

Mormors grufvor gåfvo 1821 ,
ej mindre än 29,725

Skpd. Med betydliga kostnader blef kopparmalms-

brytningen redan 1829 åter satt i full gång.

Berterkar. Väldiga kämpar, hvilka öfverallt om-
nämnas i de Nordiska sagorna och spela vigtiga

roler, äfven bland gudarne. Starkodder, en ut-

omordentligt stark och tapper man, gifte sig med
Alfhild, kallad den aldra skönaste, och blef fader

till Arngrim, den förste, som kallades berserk,

bar-serk, d. v. s. utan pansar, emedan han, som

ägde öfvermenskliga krafter, försmådde den för-

-sigtigheten , att skydda sig medelst vapendrägt.

Bertlilld, den helige, uppgifves af sagan som
den förste, hvilken i Götha land predikat kristen-

domen och derföre blifvit ihjälslagen af hednin-

garne, till hämnd för det han förmått en mängd
af folket att öfvergifva Kettil Okrisiens parti.

Berthofdus , en lärd prior eller föreståndare för

klostret på Ekholmen i Mälaren, som lefde der

på 1290-talet, och har, under provincial-mötet i

Skenninge år 1281, skrifvit ett bref till en Chri-

stina von Stumbelen. Han var af dominikaner-orden.

Berwald, Jolian, sedan 1822 kapellmästare

vid kongl. theatern och R. af W. O. Född d. 4

Dec. 1787, började han redan vid sex års ålder sin

konstnärsbana, såsom violinspelare vid en konsert

på riddarhuset, och fick, år 1797, en guldmedalj

af musikaliska akademien, för en af honom kom-
ponerad uvertyr. Efter tretton års vistande i Pe-

tersburg, der han varit anställd vid kejserliga ka-

pellet, återkom han år 1813 till Stockholm och

antogs vid kongl. kapellet såsom konsertmästa-

re. Han har komponerat musiken till operetten

Lheroine de tamour filial, till prologen Frejas hög-

tid, till skådespelen Oden i Svilhiod och Birger

Jarl, vid drottning Eugenias kröning, vid prinses-

san Sofia Albertinas och Carl XIV Johans begraf-

ningar, m. m.

Berwald, Frans» kusin till den förstnämnde, född

d. 23 Juli 1796, tjenstgjorde vid kongl. kapellet,

såsom förste violinist; men lernnade år 1$29 denna

plats, för att företaga en konstresa till Rom; vi-

stades i Tyskland och serdeles i Berlin i 10 år så-

som gymnastik-lärare och orthopäd, men återkom
år 1342 till Stockholm. Har komponerat musi-
ken till första akten af Gustaf Wasa, till: Jag går

i kloster och Modehandlerskan , hvilka begge sist-

nämnda blifvit uppförda på kongl. theatern, samt
till flera kantater, uvertyrer, m. m. gifua vid offent-

liga konserter.

Berwalde. Förbundet derstädes emellan Gustaf
Adolf och Frankrike afslöts d. 16 Jan. 1631. Å
Sveriges sida voro Gustaf Rom, samt Johan och
Carl Baner underhandlare och å den Fransyska
Charnacé. Gustaf Adolf skulle underhålla i Tysk-

land en här af 30,000 man till fots och 6,000
till bäst. och Frankrike betala 400,000 R:dr i

subsidier.

Benelit, Petalit, ett till silikaternes slägte hö-

rande mineral, som består af kiselsyrad lerjord,

med kiselsyradt lithion. Det förekommer i kristal-

liniska massor, hvars grundform är en sned rhom-
boedrisk pelare, af bvitgrå eller rödaktig färg och

glas- eller perleraoglans, i Utö grufva, och har

blifvit uppkalladt efter vår store vetenskapsman

Berzelius. Äfveh ett annat mineral, tillhörande

slägtet arsenik, och bestående af basisk arsenik-

syrad kalk, med basisk arseniksyrad talkjord man-
ganoxidul, som förekommer i Långbanshytte gruf-

va, derbt, orent hvitt eller håningsgult, vaxglän-

sande, har af Känn blifvit kalladt Berzelit; men
kallas af Berzelius talkpharmakolith , och är gan-

ska giftigt.

Berzelius, Jakob» den störste nu lefvande

bland Sveriges vetenskapsmän och af tidehvarfvets

kemister, föddes d. 29 Aug. 1779 i Wäfversunda
i Östergöthland; fadern var kollega scholae i Lin-

köping. Berzelius blef 1796 studerande i Upsala,

tog 1801 roedic. kandid. examen, utnämndes 1802
till medicine och farmacie adjunkt i Stockholm,

hvilken tjenst inrättades för honom , hvarefter han

fick uppdrag att hålla de Thamiska föreläsningarna

i experimental-kemien. Promoverades 1804 till me-
dic. doktor och befordrades 1807 till medic. och far-

mac. professor i Stockholm. Samma år stiftade han,

jemte sju andra af hufvudstadens läkare, Svenska

Läkare-Sällskapet, kallades år 1868 till ledamot

af W. A., hvars sekreterare han varit sedan 1818,
och hvilken beviljade honom 200 R:dr B:ko årligen

till understöd för hans forskningar. Bruks-socie-

teten öfverlemnade år 1820 åt honom en guld-

medalj om 50 dukater och anslog honom en pen-

sion af 500 R:dr årligen. Af ständerna erhöll

han år 1840 en sådan af 2,000 R.dr. År 1810
fick han säte och stämma i kolleg. medikum. Ad-
lades 1818 och upphöjdes till friherre på sin bröl-

loppsdag, d. 19 Dec. 1835. R. N. O., K, af W.
O. med St. K., prydd med flera utländska ordnar,

ledamot af alla Svenska och en mängd utländska

lärda eller vittra samfund. De flesta af hans skrif-

ter äro öfversatta på nästan alla Europeiska språk.

De förnämsta äro: Afhandling om galoanismen

,

hvilken utkom år 1802, Föreläsningar i djur-

kemien, Lärobok i kemien, Afhandling om blåsrö-

ret, Årsberättelser om framstegen i fysik och ke-

mi, hvaraf den första utkom år 1821 och som
sedan blifvit fortsatta, m. fl.

Besclie » de 9 Gerhard ttilliussoa 9 var bygg-
mästare under Gustaf II Adolfs tid och uppsatte

1613 de båda nya tornen på Upsala domkyrka,
samt Våhla kyrka i Roslagen. Född 1585, död
1651.

Bese. Med detta namn känner man två personer:

Sten, lagman i Wermland år 1485 och hans son
lYils , fogde på Stockholms slott, mellan 1506
och. 1518. De skrefvo sig till Ekhult.

Beskattnings srrund är den regel, hvarefter en
hvar statsborgares andel i beskattningen bestämmes..
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Beskickning. Ut

Beskickning (metailurg.) , kallas vid masugnar
och kopparhyttor de mineralier, hvilka jemte kolen,

sattas till malmerna for att befordra gångarternas

förvandling till slagg, meddela denna de för me-
tallernas fullständiga reduktion nödiga egenskaper-

ne ock bortskaffa sådana ämnen, som kunna bafva

skadligt inflytande på den reducerade metallen.

Beskow, Bernlinrd, von, född d. 19 April

1796, ingick år 1814 i finans-expeditionen, der

han år 1818 befordrades till protokolls-sekrete-

rare. Blef sedermera, efter hand, utnämnd till

EL K. H. kronprinsens handsekreterare, direktör for

konungens spektakler, från Februari år 1831 till

Juni 1832, adelsman, friherre, kammarherre och

hofmarskalk, K. af N. 0. och öfverofficiant vid

kongl. ordnarna, en af de aderton i Svenska aka-
demien, hvars sekreterare han varit sedan år 1834,
ledamot af vetenskaps, vitterhets, musikaliska och
fria konsternas akademier, samt några utländska

samfund. Vann år 1824 stora priset i Svenska

akademien för poemet: Sveriges anor; har utgifvit

Vilterhetsförsök, Erik XIV, en dramatisk digt, Hil-

degard och Torkel Knutssan
,
sorgespel ,

Ryno
,
ope-

ra, Vandringsminnen, m. m.

Bestln (mythol.), jätten Bälthorns dotter. Hon
var gift med Bör och hade med honom tre sö-

ner, Oden, Vile och Ve. Oden benämnes ofta

Bestias son.

Besutenhet. Med besutenhet, hvilken utgör grun-

den for tillåtelsen till hemmansklyfning, förstås

innehafvandet af så stor jordandel, att åboen af

dess afkastning kan, i vanliga år, påräkna berg-

ning samt utgöra dcrå belöpande utskylder. När-
mare bestämmes den sålunda, att tre arbetsföra

personer kunna nära sig af ägarens behållna af-

kastning, samt ett visst antal kreatur födas året

om af hemmansdelens afkomst, (neml. en häst, el-

ler ett par oxar, två å tre kor, samt fem å sex

lar). Härvid få äfven binäringar tagas i beräk-

ning.

Beta, kallas upplösningar af åtskilliga salter, ser-

deles af lerjord och tennoxid, såsom alun och

tennsalt, m. fl., hvilka begagnas i färgkonsten, för

att göra växt- eller djurtibren benägna att emot-

taga • och kunna förena sig med , sådana färgämnen

som annars icke, eller blott ofullständigt, kunna

fastas derpå.

Betlaelflagaj* En flagg, som brukas på bethel-

skepp och hissas derstädes vid in- och utgående

or hamn, och isynnerhet vid de tillfällen, då

gudstjenst hålles ombord. Den är till utseendet

den gamla Svenska flaggen, och skiljer sig der-

ifrån blott derigenoro, att den är omgifven af

en grön och hvit kant, samt' att den midt i det

gula korset har en hvit triangel med ett allse-

ende öga.

Bethelknpten, kallas befalhafvaren på ett be-

ihelskepp. Hans åliggande är, att, ombord på

sitt skepp, hålla offentlig gudstjenst, för att der-

igenom bereda åt sjöfolk tillfälle, att, under vi-

standet i utrites hamnar, få höra Guds ord och

bivista gudstjenst på sitt eget språk. Belhelskepp

ir fartyget, bestämdt till nämnde ändamål.

Bethén* Arvid, notarie vid hof-konsistorium

,

litteratör, författare af åtskilliga moral-filosofiska

uppsatser, samt öfversättare. Är egentligen bekant

genom sin platoniska kärlek till Gustaf ni:s ge-

mål, hvilken han skall vågat skriftligen förklara.

Detta säges hafva haft till följd, att man ansett

honom för svagsint, samt att han måste taga af-

sked. Af medlidande skall drottningen likväl haf-

va anslagit åt honom en pension. Bethén förne-

kade sjelf sanningen af denna berättelse, och han

tillbragte sina sista lefnadsår i ganska knappa
omständigheter. Född 1756, död 1827.

Beting (sjöterm) , i allmänhet hvarje uti en däcks-

bjelke, ofvan däck, stående ekståndare, hvarvid

en svårare ända fastgöres; men isynnerhet ett

svårt stycke timmer för-ut i fartyget. Det lig-

ger borisontelt, tvärskepps, och är bultadt på ak-
terkanten af bétingspollarne , samt tjenar att der-

om fasta ankartåget eller kettingen. Stora fartyg

hafva tvenne sådana betingar, den ena för om
den andra.

Beton ika (Betonica vulgaris), mångårig växt och

en af våra sällsyntaste, förekommer endast på nå-

gra ställen i södra Skåne.

Bet*berg; eller Blapberg, i Säters socken, en

god jerngrufva, som varit upptagen redan i drott-

ning Margarethas tid. Man har här anmärkt en

dyrbar vattenkonst och ett väl inrättadt uppfo-

dringsverk, hvilket skadades af vådeld år 1778.

Bispberget är namnkunnigt för sin rika och välar-

tade jernmalm, som är kornig, magnetisk och

stundom bar slät speglande yta. Äfven förekom-

mer der krokbladig jernglans, chlorit, strålsten,

brun och mörkröd qvartskristall , hvit och grön

kalkspat, grafit och bergbeck, kopparkis, bunt

kupfererz, kopparglans, blyglans, hematit, wisrout-

glans, kristallis. molybdenglans, kristal) is. fcldspat

samt perlfärgad och hvit tungsten. Under år 1839

gaf Bispbergs gamla grufvefält 32,087 skepp:d.

malm, samt Bispbergs nya fält, jemte kringlig-

gande smärre, 5,798 skepp:d.

Bet«inan. Bruket af detta vägningsinstrument

måste i vårt land vara urgammalt, emedan nästan

fullständiga betsnian någon gång blifvit anträffade

i hedniska grafhögar, såsom i Kalmar län, på

Gottland och i Bohus län. Benämnes på Isländska

Bismari. Ordet kommer af Ital. peso a mano.

Bettna, en socken», hörande till 2 kl. konsist.,

belägen i Oppunda östra kontrakt och härad,

Strengnäs stift och Södermanlands län , 3 * mil

N.V. från Nyköping. I kyrkan är riksrådet gref-

ve C. G. Tessin begrafven; men ingen minnesvård

utmärker för efterverlden denne namnkunnige stats-

mans hvilorum. År 1666 slog åskan ned i koret

och krossade några grafstenar. Skadan blef re-

parerad af Åkerö ägare. Socknen består af 56 \

mtl. och har 1,540 invånare. Dess areal är 17,288

tunnl., af hvilka 3,320 äro sjöar och kärr. Adr.

Nyköping.

Beuren» , Dlonyains, Erik XTV:s lärare, född

Fransman och af reformerta religionen, för hvars

skull han nödgades öfvergifva sitt fädernesland,

inkallades år 1553 att undervisa kronprinsen, sär-

Digitized by



112 Bevtfrfaiff.

diéles i ftemi&ande språk. Vid Eriks kröning blef

han slagen till riddare, sedermera utnämnd till

riksråd och begagnad i diplomatiska vårf; men
Beureus hade den olyckan, att ådraga sig den med-

vetslöse konungens vrede, då han skyndade efter

honom till en by iAlsike socken, dit han flytt i

sin sinnesförvirring, efter Nils Stares mord. Då
han här, med tårar och knäfall, bad konungen

förskona de öfrige fångarne, vinkade Erik förtör-

nad åt en drabant, som nedstötte bonom. Detta

skedde den 24 Maj 1567 vid en källa, som ännu

kallas Dionysii källa. Beureus skall hafva varit

vitter, och, bland annat, hafva skrifvit epi-

tafier öfver Peder Baner och Sten Sture, hvilka

blefvo utgifna i konung Eriks namn.

Bevillning räknas till kronans extra ordinarie

inkomster. Svenska folket har, ifrån uråldriga

lider, beskattadt sig sjelft. Behöfdes något mer

än kronans vanliga inkomster, ägde konungen äska

gärder, eller som de nu kallas bevillningar , hvil-

ka beslötos af biskop och lagman inom hvar lag-

saga, med sex hofmän och sex af allmogen. Sven-

ska folkets urgamla rätt att beskatta sig , utöfvas

,

efter nu gällande grundlag, af rikets ständer al-

lena vid allmän riksdag, hvårföre inga nya, all-

männa afgifter eller nya pålagor och utskrift)in-

går af manskap, penningar eller varor må, utan

ständernas fria vilja eller samtycke, påbjudas,

fordras eller uppbäras. Deraf följer att icke hel-

ler några gamla afgifter, af hvad namn de vara

må, kunna förhöjas. Derföre, och så vida rikets

behof kunna förändras, låter Kongl. Majrt, vid

hvarje riksdag, uppvisa statsverkets tillstånd för

det stats-utskott ständerna utvalt , och tillika fram-

ställa hvad staten kan tarfva, utöfver de ordina-

rie inkomsterna. Sedan statsverkets behof blifvit

af berörde utskott uppgifne och af ständerna fast-

ställde, ankommer det på rikets ständer, att åta-

ga sig en deremot svarande bevillning. Då ålig-

ger det ständernas bevillnings-utskott, h vilket skall

bestå af 48 ledamöter, helst valde från alla ri-

kets landskap, på det att saratlige rikets underså-

ters omständigheter och förmåga må öfvervägas,

att afgifva förslag till den åtagne bevillningssum-

mans fördelning, samt att uppgifva grunderna der-

före och utreda sättet huru de skola tillämpas i

hvarje serskildt fall, hvilket förslag sedan före-

drages, gillas, jemkas eller förändras i ståndens

plena.

Beväring. Då en konskription -år 1810 skulle

beslutas, fann man namnet Landtvdrn så forna-

tadt och afskräckande , att man ej ville begagna
detsamma, utan kallade den nya utskrifningen:-

Förstärknings-manskap. När detta skulle uppställas

och väckte oroligheter på fléra ställen, framför

allt på Wermdön och i Skåne, förändrades be-

nämningen till: Beväring, hvilken den Svenska kon-
skriptionen ännu bibehåller. — Hvarje Svensk yng-
ling, från fyllda 20 till 25 år, är skyldig, att, i

händelse af krig, tåga ut till fäderneslandets för-

svar. Antalet af dem utgör omkring 100,000 man.
De indelas, efter de 5 beväringsåren, uti 5 klas-

ser, af hvilka den första (de som senast fyllt 20

år), göra årets vapenöfningar. I falt utrycka de

yngre klasserna före de äldre. Från bevärings-

skyldighet äro undantagne endast de , som redan in-

gått i krigstjenst, de som tillhöra lotsstaten, el-

ler äro postförare och postiljoner, eller af Kongl.

Maj:t, för serskilda omständigheter, erhållit befri-

else. Denna äger rum för arbetare vid vissa med
försvarsverket gemenskap ägande inrättningar, så-

som gevärsfaktorier, samt dessutom kronans, stä-

ders och af konungen godkända allmänna inrätt-

ningars ordinarie embets- och tjenstemän. Bevä-
ringsskyldig äger dock att i sitt ställe anskaffa an-

nan person, om han det önskar; men denne måste

bo inom länet, vara emellan 25 och 3? år, hvil-

ken ålder får utsträckas till 40 år, för dem som
förut varit antagna i krigstjenst. På Gottland fortfar

bevärings-skyldigheten intill fyllda 50 år; men dess

beväring får användas endast till försvar af nämn-
de ö. — Af sundhets-kollegii berättelse om be-

värings-mönstringarne 1843 inhemtas, att anta-

let af bevärings-ynglingar, tillhörande årets första

klass och npptagna uti mönstrings-rullorna
,
utgjor-

de 31,922, hvaraf 388 redan före besinningstiden

inträdt i verklig krigstjenst, 1 9 varit vanfrejdade

,

2,237 ntcblifvit vid mönstringen, 85 befunnits dö-
da, samt 21,487 friska och färdiga, ehuru bland

dem 4,050 varit undermåliga, 1,684 blifvit ställ-

da på tillväxt, samt 6,514 af åtskilliga orsaker

kasserade. Antalet af dem, hvilka vid föregående

mönstringar antingen varit frånvarande, ställda på
förbättring eller tillväxt, men då till undergående

af besigtning ånyo blefvo upptagne, uppgick till

9,081, af hvilka 46 redan inträdt i verklig krigs-

tjenst, 1,114 varit frånvarande, 3,127 ställda på
ytterligare tillväxt eller förbättring, 2,550 god-
kände och 1,795 kasserade. Bland de orsaker till

kassationer, dem åtskillige provincial-läkare an-

fört, förtjenar nämnas: i Norrtelje distrikt, att

många som kasseras för allmän svaghet
, oftast äro

sådana, hvilka stått på tillväxt i några år, men
ej uppnått den erforderliga minimi-längden af 5

fot och 5 tum, fastän de ägde mera kroppsstyrka

än mången, som för sin längd blifvit approberad;

i Ljungby distrikt: att Småländningen inom en del

af Kronobergs län i allmänhet är storväxt, ehuru

exempel ej saknas på motsatsen, ändå till verklig

pygmé-växt, till
v hvilket senare förhållande orsa-

ken ansågs möjligen ligga uti brist på erforderlig

föda under de yngre åren, jemte den oseden att

gifva späda barn bränvin; i Westerås distrikt:

att fel på synen och hörseln hufvudsakligen före-

kommer i bergslagsorterna, bland hy tte-arbetare;

i Fahlu distrikt: att det der förefunna stora antal

af ofärdighet i händerna förklarades af de många
slags handarbeten, hvilka idkas af allmogen i den-
na ort ; i Örebro distrikt : att der förekommer syn-
nerligast sådana vrickningar af en ledgång, som
härledt sig af ett långvarigt inflytande utaf nå-
gon yttre omständighet, vanligen ansträngning öf-
ver krafterna, hvartill förnämligast hör skefbenthet

(med ett eller båda knäna böjda inåt), en åkom-
ma, hvilken i denna ort ofta drabbar ynglingar, an-
ställda i smedjor; samt Kalmar distrikt: att bevä-
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ringsskyldige från skogstrakten, och särdeles från

Båekebo och Christvalla socknar, i allmänhet va-
rit de kortaste till växten.

Berxell. Tvcnne bröder, söner af prosten och
kyrkoherden Daniel BexeH, l:o Sven Peter*
född 1775, egnade sig först åt militär-yrket , blef

Kfdrabant hos Gastaf IV Adolf oeh löjtnant i ar-

ntéen, men tog afsked nr krigstjensten år 1800,
för att ingå i det andliga ståndet. Följande året

Mef han prest och hofprcdikant , samt år 1812
kyrkoherde i Grimethon och Rolfstorp af Göthe-
horgs stift, prost, ^professor, theologie doktor,

L. W. 0. Sina från embetsgöromål lediga stän-

der har han egnat åt forskningen i Nordens forn-

lemningar, samt derom utgifvit åtskilliga afhand-

lingar, hvarförutan ban författat Hallands historia

och Beskrifning, Götheborgs stifts historia oeh

Herdaminne, m. fl. 2:o Carl Emanuel, född

1784. Då han, som yngling, förlorade sin fadeT

och lärare, samt derigenom kom i andra omgif-

ningar, och underkastades en annan läromethod,

fann han sig häri så fremmande och nedslagen,

att han beslöt utbyta stadierna mot landtlifvet, åt

bland tjenstefolket , klädde sig som det och för-

rättade dess sysslor, hvarmed han fortfor ett par

år, då ett huggsår i foten tvang honom att hålla

sig vid sängen och man lyckades öfvertala honom
att återtaga stadierna. Han blef år 1811 filosofie

magister och prestvigd , komminister i Källerö och

kyrkoherde i Rydaholm samt prost, gjorde sig

känd som en utmärkt predikant och har ntgifvit

en mängd predikningar och andeliga tal, samt af

Svenska akademien blifvit belönad for en skrift,

kallad: Ansgarius.

Bexbeda, en socken, jemte Näsby, hör till 2 kl.

2 afd. konsist. , är belägen i Östra härads kontrakt

af WexjÖ stift, östra härad och Jönköpings läns

tredje fögderi , 3 } mil S. från Eksjö. Hess areala

vidd åtgör 8,054 tannland, hvaraf 680 äro kärr

och sjöar. Socknen består af 25
J-

mtl. och har

664 invånare. Adr. Hvetlanda.

Beyer, Johan August, en utmärkt dekorations-

målare, född 1780 i Götbeborg, der han aflidit

omkring år 1830.

Bevla (mythol.), en af Asyniorna. Hon var ma*
ka åt Beigvir. Åfven hon tjenade guden Frej;

men var tillika gudinnan Frejas förtrogna och bud-

bärerska. Då Loke vid Ägirs gästabad smädade

alla närvarande, bad hon honom skona sin egen

mor, Lanfeja eller Löfö.

Beylon, Jean Wancols, född Schweitzare,

inkallades år 1760 till Sverige, såsom lektör för

drottningen, hvilken plats han bestridde i fyra år.

Han var en man af vidsträckta kunskaper, ett an-

genämt väsende och en bepröfvad redlighet. Snart

insåg man , att ban kunde användas till något me-
ra än att endast fördrifva drottningens lediga stun-

der, genom föreläsningar och samtal med henne.

Han invigdes i statens hemligheter, blef ej blott

hennes, utan äfven hennes gemåls och barns för-

trogne, användes tfll underhandlare med fremman-

de ministrar och blef den medelpunkt, kring hvil-

ken aDa tidens politiska planer och företag hvälf-

de sig, så vidt da nämligen utgiago från eller bon-

rörde hofvet. För att äfven kunna använda ho-
nom såsom negociatör i Frankrike, vid förbere-

dandet af en tilltänkt underhandling, utnämndes
han till riddare af N. 0., och under den på en

gång mycket och litet sägande titeln "chevaäer*,

kunde han fa tillträde till alla kretsar. Han företog

nu en slags beskickning till Frankrike, under sken

att sköta sin helsa och se sitt hemland. Han hvar-

ken vann eller eftersträfvade någon utmärkelse och
behöfde den icke heller. Drottning Lovisa Ulrikas

och sedan äfven Gustaf III» nåd, jemte pensioner

från Frankrike och Spanien försågo honom med
hvad han behöfde för sitt bord, det enda nöje,

för hvilket han hade någon böjelse, och hans äre-

lystnad, i fall ban hyste någon sådan, tillfreds-

ställdes fullkomligt genom den stora aktning, hvari

han stod hos alla från de högste till de lägste i

staten. Hans hus, det anspråkslösa landtstället vid

Ulriksdal, som ännu efter honom kallas Beylons-

hof, var samlingsplatsen för hela den förnäma,

litterära, artistiska och sköna verlden. Alla ut-

ländska ministrar uppsökte honom, och man råd-

gjorde med honom om statens, vitterhetens, ve-

tenskapernas, konstemas och kökets angelägenhe-

ter. Det svåraste och obehagligaste för honom
var de underhandlingar han nödgades föra mel-

lan den nye konungen och hans mor, hvilken al-

drig kunde förlåta sin son, att han nedsatt henne

från verklig regent till endast enkedrottning. Bi-

läggandet af de täta missförstånden emellan dessa

höga personer bedrefs likväl af Beylon på sam-
ma sätt, som allt annat, med urskiljning, fin takt,

säkert omdöme, redlighet och artighet eller allvar,

efter omständigheternas kraf. Han är ett af de

sällsynta, men tröstande bevisen, att dygd och

sanning kunna vara på sin plats och taga ut sin

rätt, äfven vid hofven och inom politikens sfer.

Han ägde många vänner, men ingen fiende, var

älskad och ärad af alla, men afundad af ingen.

Hans födelseår är icke uppgifvet; hans dödsdag in-

träffade d. 12 Nov. 1779. ÖfveTdrifna ansträng-

ningar under de första åren' af hans vistaode i

Sverige, och kanske äfven för mycken vällefnad

under de senare, påskyndade sannolikt hans död.

Bl» håningsbi (Apis melifica), en insekt, börande

till steklarnes ordning, med cylindrisk kropp, me-
delmåttigt bufvud och koniskt underlif, gulgrått,

ludet, med svarta antenner, underlif och fötter,

vanligtvis ljusare tassar och kanter på underlif-

vets ringar samt vattenklara, mörkådriga vingar. Det

förekommer vfldt eller förvildadt uti skogar i Poh-

len, Lithauen och Lausitz, m. fl. ställen i Europa,

hos oss likväl endast domesticeradt, husbi, till fär-

gen ljusare och mindre raggigt än det vOda eller

skogsbiet. Könen äro trenne, neml. hannar eller

drönare, hona eller vise och arbetsbin eller kön-

löse. Hannarna äro £ tum långa, honorna ända

till 1 tum , arbetsbien deremot blott £ tum långa.

Som bekant är lefva bien i samhällen af stundom

ända till 20,000 stycken eller derutöfver; största

mängden utgöres af arbetsbin, hannames antal upp-

går högst UD ett par hundrade, och i hela sam-
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faäUet finnes blott en fruktsam hona eller visen.

Denna lägger, under största delen af året, men i

synnerhet i Maj och Juni månader, ett stort an-

tal ägg, uti de derföre bestämda cellerna uti vax-

kakorna, hvarur, inom tre dagar, utkläckes en

liten hvit mask, hvilken sorfålligt skötes af arbets-

bien samt efter vid pass åtta dagar förvandlas

till puppa, hvarvid cellen beklädes med en sil-

keshinna, utur hvilken den fullbordade insekten

framkommer efter ungefår fjorton dagars förlopp.

I början framkomma endast arbetsbin och sedan

hannar, samt slutligen en eller flera honor eller

visar, de der sätta sig i spetsen for de unga

bien, hvilka från början vårdat dem under de-

Tas förvandling, så att på detta sätt två eller fle-

re samhällen uppkomma, hvart och ett ägande sin

vise. Då härigenom trängsel och andra olägen-

heter börja yppa sig, råka de serskildta stammar-

na i strid och den starkaste utdrifver den eller

de svagaste, för att ensam blifva i besittning af

boningen, hvarvid de öfriga få söka sig ny bo-

stad. Detta kallar man biens svärmning, och sö-

ker på hvarjehanda sätt att inlocka de serskildta

svärmarne uti nya boningar eller kupor. Detta

sker med mycken lätthet, om man kan fånga vi-

sen; ty då följa alla de öfriga bien med hvart

man går, och man kan på detta sätt helt och

hållet leda dem och handtera dem huru som

helst, utan att de stickas. Annars äro de i all-

mänhet ganska lättretliga, och förorsaka, såsom

bekant är, plågsamma stygn, med tillhjelp af sin

gadd, hvilken är rörformig, försedd med ett slags

hulling och förenad med en giftblåsa, som vid

stickandet tömmes och förorsakar inflammation i

såret, visserligen för hvarje stygn ej serdeles be-

tydlig, men hos olika individer olika stark och

ofta genom ett större antal stygn vådlig till och

med för lifvet. Man har exempel derpå att

djur, till och med menniskor, som blifvit angripna

af en hel bisvärm,, tillsatt lifvet eller endast med

svårighet blifvit räddade. Biet angriper dock icke

ostraffad t menniskor, eller djur med tjockare hud;

ty hullingen på gadden hindrar dess utdragande,

och då biet med våld sliter sig löst, qvarstan-

nar den i såret, hvarvid en del af inelfvorna

utryckes och förorsakar biets död.] Endast arbets-

bien och honorna äro beväpnade med gadd; men

de sednare sticka nästan aldrig och äfven de för-

ra vänja sig småningom vid de personer som skö-

ta dem, blott de göra det på ett lämpligt sätt,

och sticka dem sällan. Så snart en bisvärm in-

flyttat uti sin boning, börja arbetsbien genast

att samla håning och vax nr blommornas nekta-

rier och af deras frömjöl. Håningssaften uppsuges

med tillhjelp af ett under käkarne beläget snyte

och samlas uti magen; frömjölet deremot upptages

nti en liten med styfva hår omgifven fördjupning

på bakbenen, som bildar ett slags korg, i form

af små bollar, dem de vid hemkomsten förtära.

Under vistandet inom biets kropp skiljer sig hå-

ningen och vaxet fullkomligt från hvarandra. Det

sednare afskiljes i form af tunna blad emellan un-

derlifsringarne , och användes genast af bien till

bildande afl sexkantiga pipor eller celler, af

sammanhängande lager, eller så kallade kakor.

Uti några af dessa kakor fyllas piporna med hå-

ning, hvilken, sedan den blifvit i magen skiljd

från vaxet, uttömmes genom munnen, och på det-

ta sätt uppstå de så kallade håningskakorna. I

andra kakor lemnas piporna torna, och så snart ett

antal sådana blifvit färdiga, börjar visen att der-

uti lägga ägg, hvarvid hon betjenas af arbetsbien.

På delta sätt uppkomma de så kallade afvelska-

kakorna. Dessa innehålla all lid några större ova-

la celler, som äro belägna i midten och innehålla

ägg eller larver till honor. Så snart hannarne be-

hörigen befruktadt honorna, dö de, och de som
ännu qvarlefva vid slutet af Juli, dödas af arbets-

bien, som ensamma förrätta allt arbete i kupan,

och så rikligen förse den med håning, bestämd till

föda under vintern, att, såsom bekant är, en stor

del deraf kan vid kupornas skattning om hösten

borttagas. I vilda tillståndet utgör alltid hvarje

svärm med sin vise ett samhälle för sig; men vid

biskötseln söker man alltid, att, om svärraarne äro

svaga, d. v. s. fåtaliga, förena två eller flere nti

samma kupa, hvilket ock ganska väl lyckas, och

hvarvid alltid de öfverflödiga visarne dödas af bien

sjelfva, hvaremot de med yttersta sor^fällighet

vårda och betjena den qvarvarande, som är ound-

gänglig för fortplantningen , och hvars förlust med-
för den största oreda, till och med upplösning af

bisamhället. Vanligen börja dock, i sådant fall, ar-

betsbien inom ett par dagar att ersätta bristen af vi-

sen, derigenom att de nedbryta piporna omkring cn

eller ett par larver och i stället uppföra omkring dem
sådana rymliga celler, som tillkomma honlarverne

samt föda och vårda dem på samma sätt som an-

nars dessa, då de utkläckas till visar. Bien

samla håning af nästan alla växter; men denna

blir, i följd af växternas olika natur, äf ganska

olika slag. Utom håning och vax, samla eller

tillreda, de ännu ett eget hartsartadt ämne kalladt

förvax, hvilket de begagna till diktning af kuporna

eller stockarne, och hvarmed således alla sprin-

gor och båligheler utfyllas. För insamlingen af

dessa ämnen göra de ganska långa utfarter, till

och med hela milen; men hafva dock ganska noga

reda så väl på belägenheten af sin boning, som
på sina samhällskamrater. De äro utsatta för fle-

ra fiender, hvilka dels angripa dem sjelfva, dels in-

nästla sig uti kupan och förstöra deras arbeten.

Till det första slaget höra åtskilliga foglar, sef-

deles svalor, likaledes paddor och grodor samt
bålgetingar; till det andra råttor och möss, my-
ror, getingar och humlor, men framför allt den så

kallade bifjärilen.

Biarnittland. Det fornnordiska namnet på nor-

ra delen af Ryssland, omkring Dwinas utlopp i

Hvita hafvet, i de trakter, der det nuvarande Perm
är beläget.

Bibel* Sedan allmänheten, under hela medeltiden,

varit i okunnighet om bibelns innehåll, hvilket

dessa dagars andelige funno godt att behålla för

sig sjelfve, bemöts, på mötet i Örebro 1529, att

den Heliga Skrift skulle oförmängd förkunnas i alla
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kyrkor öfver hela riket. Väl lästes förut en bok

,

kallad Vårfrulider ; men denna var uppblandad med
vidskepelser och i många mål stridande mot Onds
ord. Tillika förvarades, i ett och annat kloster,

någon bandskrifven
,

ofullkomlig öfversättning af

bibeln; men dc kommo icke till allmänt bruk.

Sålunda lat den heliga Brigitta sin bigtfader, ma-
gister Matthias, utarbeta en öfversättning deraf,

äfvensom en annan föranstaltades för Wadstena
kloster; men Gustaf I har dock först gjort Sven-
ska folket bekant med den Heliga Skrift. På ko-
nungens befallning öfversattes det Nya Testamen-
tet af Laurentius Andrea?, då presbyter i Streng-

nås. Öfversättningen blef färdig 1523 och utkom
af trycket år 1526. År 1541 utgåfvos både
Gamla och Nya Testamentet i Svensk öfversättning,

af erkebiskopen Laurentius Petri, Olaus Petri och
Laurentius Andrea». Till grund derför lades Luthers

första upplaga af bibeln, utgifven år 1534. Efter

många öfverläggningar om en förbättrad öfver-

sättning, serdeles på riksdagen i Linköping år

1600, samt på riksdagen i Stockholm år 1602,
utkom ändtligen år 1618 en ny upplaga med sum-
marier, marginalier, skiljda verser

> m. ro., hvil-

ken fatt namn af Gustaf Adolfs bibel. Den har

legat till grund för alla senare öfversättningar.

Under konung Carl XI:s regering arbetades mycket

på den bibelöversättning, som utgafs åren 1703
och 1709. En annan förbättrad upplaga utkom*

på 1720-talet, hvilken är den ännu brukliga.

Bibelsällskapet, det Svenska. Det stiftades år

1815 och hade i flera år understöd från England,
uppgående sammanräknadt till 200,000 R:drB:ko,
men hvilket upphörde år 1826, då sällskapet ej

kunde ingå på det Brittiskas fordran, att ur bibel-

upplagan utesluta de s. k. apokryfiska böckerna.

Sällskapet har inköpt ett eget hus på Kungshol-

men och der anlagt ett tryckeri. Intill och

med år 1844 hade sällskapet låtit trycka, dels

gratis utdela och dels till ett ganska lågt pris

försälja 148,487 helbiblar och 433,100 Nya Testa-

menten. Utom detta allmänna bibelsällskap har filial-

afdelningar bildat sig i flera stift, samt ett Fruntim-

mers Bibel-sällskap i Stockholm, hvilka alla lik-

val icke sjelfva trycka några biblar, utan inskrän-

ka sin verksamhet till utdelning deraf i försam-

lingarna. — Det Brittiska sällskapet har till Sve-
rige öfversändt 65,836 biblar och 166,064 Nya
Testamenten.

mtKjItrycki-tunnan * en gammal afgift, hvilken

utgår af kyrkorna, och hvars namn antyder dess

ändamål, anslogs af Carl XI till underhåll for lär-

de män och utgifvande af nyttiga böcker i hvarje-

handa ämnen.

Biberg, XII» Fredrik, född 1776, död d. 25
Mars 1827, från 1806 till 1809 informator för

kronprinsen Gustaf, med professors titel r år 1810
professor i praktiska filosofien vid Upsala univer-

sitet, ledamot af V. A., riddare af N. O. B. var

en man af ovanliga kunskaper, skarpsinnighet och

arbetsförmåga, men som akademisk lärare mindre

gagnande för mängden af åhörare, emedan hans

föreläsningar voro hålloa i en föga populär stil,

fulla af hårfina distinktioner och analytiska klyf-

tigheter, hvilka fordrade, att lärjungens uppfatt-

ningsförmåga skulle stå i jembredd med lärarens

föredrag. Hans skrifter hafva deremot ett stort

värde för den vetenskapligt filosofiskt bildade lä-

saren. De hufvudsakligaste af dem äro, utom en

mängd disputationer : Afhandling om Grekemes episka

och tragiska skaldekonst, Åminnelsetal öfver Carl XIII,

Om sann ock falsk liberalism
,
Föreläsningar, m. fl.

nibliotkek. Af offentliga Svenska bibi iothek äro

de förnämsta: Upsala universitets-bibliothek, be-

ty dl igen riktadt genom den skänk Gustaf Adolf den

Store gjorde åt detsamma af hela sin enskildta

boksamling. Det äger för närvarande 107,000 band,

utom handskrifter. — Det kongl. i Stockholm, hvil-

ket egentligen anlades af Carl Gustaf, emedan Chri-

stina, vid sin flyttning ur riket, medtagit hela kongl.

bibliotheket, hvilket hon betraktade såsom sin till-

hörighet. Vid Stockholms brand, år 1697, förstör-

des tre fjerdedelar af samlingen, så att endast 6,286

band räddades, de flesta skadade. Den lilla sam-

lingen inrymdes först på rådhuset, sedan i grefve

Pehrs hus och slutligen i nordöstra slottsflygeln,

der det öppnades i December 1796, förökadt med
Gustaf IV Adolfs enskildta bibliothek, 15,000 band.

Det har vid senare riksdagar erhållit förhöjda an-

slag
i
och äger nu omkring 70,000 volymer, utom

2 å 3,000 handskrifter. — Lunds akademies biblio-

thek innehåller något öfver 60,000 volymer. —
Dessutom äga alla gymnasier och de flesta äldre sko-

lor samt de serskildta akademierna sina till en del

ganska dyrbara boksamlingen Bland enskilda så-

dana anmärkas Engeströmska bibliotheket, det Bra-

heska på Skokloster, friherre Brinkmans, det De la

Gardieska på Löberöd, m. fl.

llleariiåttstare. Derraed förstods under medelti-

den de som förfärdigade bägare; men i allmänhet

guldsmeder. De omtalas i handlingar från första

början af 1300-talet.

Hicke, en falsk, illistig yngling, konung Jormun-

rek och dess son Randvers elake rådgifvare.

Blde-vlnd säges ett fartyg segla, då vinden fyl-

ler dess så snedt eller förligt som möjligt bras-

sade segel, i en med rårnas nästan jeranlöpande

eller något akterligare riktning.

mrjKrllen eller vaxraalet (Tinea mellonella eller

Galerea cereana), en till fjärilarnes ordning hö-

rande insekt, af £ tums längd och något öfver 1

tums bredd emellan de utspända vingspetsarna,

med hvitgrå framvingar, gulgrå bakvingar, svar-

ta ögon, fina borstlika antenner och silfvergrå

ryggsköld samt en dubbel svart punkt vid under-

lifvet som är gulgrått. Honan lägger sina ägg
uti vaxet i bistocken, hvarutur, efter fjorton da-

gar, framkläckes smutsigt gulgrå larver af J till

1 tums längd, med rödbrunt hufvud och sexton

fötter. Dessa uppäta vaxet och håningen , samt an-

gripa äfven biens puppor och larver och borra sig

cylindriska gångar emellan och igenom vaxkakor-

na, invändigt klädde med en tunn silkesväf, hvar-

igenom de skyddas för bieo , hvilka genom dessa för-

störingar, samt den osunda lokt som uppkommer

genom deras myckna exkreroenter, vantrifvas, blif-
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ra »vaga, sjukliga och dö eller öfvergifva kåpan,

hvarföre de räknas för biens farligaste fiender.

Uti de omnämnda kanalerna spinna larverna sedan

ett tätt hvitt silkeshas, tjockt och fast som kar-

daspapper, till formen likt en tuta, och of-

tast öfverdraget med vaxbitar och exkrementer

,

* hvarnti de förvandlas till gulbruna puppor, ur

hvilka fjärilarne slutligen utkläckas.

Bifrost (mythol.), Bäfröst, regnbågen. De gamle

trodde, att regnbågen var en bro, hvilken gudar-

ne hade byggt mellan himmel och jord. Den på-

stods hafva tre färger och vara utomordentligt

starkt och konstigt sammanfogad af trenne ele-

menter, Luft, vatten och eld. Det blåa troddes va-

ra luften, det gröna vattnet #och det röda elden.

Den kallades Asabron, derföre att Asarne redo

deröfver hvarje dag till Urdarbrunnen , der de ha-

de sin rådsförsaraling. Vid denna bro satt Heira-

dal, med ett horn i handen, hvilket kallades Gjal-

larhorn. Han var brons väktare och skulle sitta

der till Ragnarök (yttersta dagen), då Muspels sö-

ner kommo ridande, för att förgöra Asarne. Heim-

dal skulle då blåsa högt i Gjallarhornet. I den

stora striden skulle Asarne besegras af sina för-

färliga fiender, lågornas söner. Ehuru starkt Bi-

frost var sammanfogad, skulle den likväl brista,

när kämparne från Muspelhem redo öfver densam-

ma; men de skulle kasta sig i hafvet och simma
till Asgård.

Utfor (mythol.) * en dverg, skapad af jord och bo-

ende i jorden. Bifur betyder den darrande.

Bikt. Ordet betecknar bekännelse. Den infördes

jemte kristendomen.

Bil (mythol.), en ung flicka, hvilken tillika med
sin syster, Hjuke, blef upptagen till månan f då de

gingo att hemta vatten nr en brunn, benämnd

Byrger. Bil och Hjuke följde, från den stunden,

beständigt månan. De mörka fläckarne på dess

klara skifva, ansågo Fornskandinaveme för de bå-

da barnen, med sån och såstången.

Bilan*, J« »• von, kapten, författare af ett par

skrifter i statshushållningen och en i uppfostrings-

läran , hvaröfver Leopold skref en ganska rolig re-

cension, hvilken föranledde en föga mindre rolig

rättegång. Vida lyckligare än i egenskap af för-

fattare, var han såsom konstskärare i elfenben, i

hvilket ämne han utskar ytterst sirliga och fina

små taflor. Lärer hafva dödt omkring år 1815.

Bilberg, Joliannei, först matheseos, sedan

tbeologie professor i Upsala, men af Carl XI för-

flyttad till kyrkoherdeplatsen i Örebro, för att

skydda honom mot de tvister, hvari han råkat

med andra theologer, i följd af hans lillgifvenhet

för Garlesianska filosofien. Konungen besökte ho-

nom der ofta. År 1701 valdes han till biskop i

Strengnäs, der han afled år 1717, i en ålder af

71 år. Berömmes såsom en lärd, nitisk och ord-

ningsälskande biskop.

Bilbref är ett bevis om stället, hvarest ett far-

tyg är bygdt, samt om det år på kravel eller

klink, äfvensom att det ej häftar för någon gäld.

Bilbref utfärdas af magistraten. — Bilbref kallas äf-

ven ett skuldebref , å utlånta penningar , for att med

desamma bygga eller upplaga skepp, att betala

och underhålla skeppsfolket, eller ock att befria

sig från den gäld, som för berörde orsaker förut

kan vara gjord.

Blide 9 Tliorbern, den siste erkebiskopen i Lund,

var af en i Danmark ansedd adelig ätt. Han val-

des till erkebiskop år 1532, men då konung Fre-

drik befallde honom åtnöjas med hans stadfästel-

se, och derföre inbetala till hans skattkammare de

2,000 gyllen, hvilka skulle erläggas i Rom för

pallium, bestred han detta och förfäktade i fyra år

den påfliga stolens rättigheter. Konung Christian

III, som efterträdt Fredrik, lät d. 10 Aug. 1536
gripa honom, jemte alla andra Danmarks biskopar,

och insatta honom på Wordingborgs slott, der

han qvarhölls till hösten , då han , tillika med dem

,

utsläpptes, sedan de svurit konungen trohet och

lydnad. Biide flyttades nu till dekanatet i Lund,

och fick, såsom förbättring i sina inkomster, åt

sig anvisad räntan af Bosö kloster. Här lefde han
i stillhet till sin död, år 1552.

Bildhuggare» Be förnämste Svenske hafva va-
rit: Jan Stamm från Wendels socken, Jan Wende-
lius, Silfverling, Törnström, Sergel, Byström, Gö-
the, Fogelberg, Qvarnström, m. fl., utom åtskilliga

till Sverige inkallade utländningar, såsom Kaspar

Schröder, Burchard Precht, Bouchardon, TArche-
veque, o. s. v.

' BildateIn » Konrad Kristoffer, tod , en gam-
mal Carolin, som deltog i de flesta af Carl XU:s
krig, delade hans fångenskap och stridde vid kala-

baliken i Bender. Förut hade han varit skickad

att åtfölja Tartarerne på deras fälttåg mot Ryss-
land, år 1711. Blef öfverste först för Wiborgs
och sedan för Tavastehus regemente, friherre, tilli-

ka med sin broder, Eberhard, och sin kusin, Carl.

En bland de första riddarne af Svärds-orden. Död
år 1752.

Bildstoder , offentliga. Af sådana finnas i Stock-

holm fyra, således jemförelsevis flera, än i nå-
gon annan Europeisk hufvudstad. Den äldsta af

dem är Gustaf I:s, upprest på ridderskapet och
adelns bekostnad, och aftäckt midsommarsaftonen
år 1774* årsdagen af hjeltens intåg i Stockholm;
Gustaf Adolf den Stores, bekostad af staten och
aftäckt d. 17 No v. 1796; Gustaf IU:s, bekostad

af Stockholms borgerskap och aftäckt på konun-
gens födelsedag d. 24 Jan. 1808, samt Carl XHI:s,

bekostad af konung Carl XIV Johan, och aftäckt

d. 5 No v. 1821, årsdagen af Carl Johans intåg i

Stockholm. I Norrköpings stad kommer en bild-

stod att uppresas öfver konung Carl XIV, i Gö-
theborg öfver Gustaf II Adolf, och i Stockholm
samlas nu, genom subskription, medel att uppresa

en åt Birger Jarl.

Bilejst (mythol.), en broder till Loke. Den tredje

brödren hette Helblinde.

Bilfärder hafva i Stockholm ömsom varit tillåt-

na, ömsom förbjudna, och äfven ständerna haf-

va blandat sig i denna obetydliga angelägenhet.

År 1731 gafs första tillåtelsen att inrätta sådana.

BUlfterg- Tvenne bröder: l;o JToJtan Peter

,

af, general-intendent vid hären mot Norrige 1808
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och i Tyskland 1813, derefter president i kam-
när-rätten, avarifrån han tog afsked år 1841.

Adlad, K. af N. 0. Född d. 1 Maj 1776. — 2:o

Gnttef Johan , kammar-ratts-råd, R. N. 0., äg-
de stora naturhistoriska samlingar, hvilka genom en

eldsvåda år 1823 gingo till en betydlig del förlora-

de; stiftade det Linnéiska samfundet, hvilket dock
sedan upplöste sig. L. af V. A. Född d. 14 Juni

1772, död d. 26 Nov. 1844. Utgifvit flera häf-

ten af Svensk Botanik, samt Försök till foryornas

bestämmande i naluralhislorien , m. m.

BtUefeerg*» en socken, med Tirup, belägen i

Röuaebtrgs kontrakt och härad, Lunds stift och
Malmöhus län, 1 J mil Ö. från Landskrona, hör

till 2 kl. reg. och har 1,100 invånare. Socknen
består af 17 £ mtl. och har en areal af 3,957
tunnland, hvaraf blott 4 äro sjöar och kärr. Adr.

Landskrona.

Billin9, Johan Samuel» professor Tid veteri-

när-inrättningen i Stockholm, född i Södra Rörums
prestgård i Skåne d. 20 April 1795, har utgifvit:

Grunétinier till Hippoloyi, 0m hundens sjukdomar,

m. m.; medicine doktor och kirurgie magister.

Billin*;*}, en socken, jemte Röstånga, hör till 3

kL reg., är belägen i Onsjö kontrakt och härad,

Lunds stift och Malmöhus län, 3 j mil O.N.0. från

Landskrona. Dess areala vidd utgör 11,571 tunn-

land, hvaraf blott 6 äro kärr och sjöar. Socknen
består af 18f mtl. och har 1,182 invånare. Adr.

Lund och Trolleholm.

BUlingen, en i Westergöthland belägen bergås,

hvilken utsträcker sig öfver delar af Wadsbo , Kå-
kinds, Walla och Gudhems härader. Billingen har

samma stråta som Kinnekulle. Är ganska märk-
lig for sin rika vegetation. Derpå finnes tre små-
sjöar, neml. Semsjön och tvenne sjöar med nam-
net Svartsjön.

Billin*» kontrakt af Skara stift, är beläget i Skara-

borgs län, och innefattar: Sköfde stad och socken

med Ryd, Suntetorp, Sventorp, Forsby, Hagel-

berg, Kyrketorp och Wårfruhem-, Warnhem (Skar-

ke) med Istrum, öglunda, Eggby och Lundby; Dala

med Borgunda (Borna) och Högstena
;

Berg med
Lerdala, Timmerdala och Böja; Stenstorp nud
Kyrketorp och Brunnhem; Sjögerstad med Rådeoe;
Åsalta samt Häggum.
BUlimjpriborgt en gammal fästning i Westergöth-
land, anlagd af konung Carl Knutsson, samt, en-

ligt hans eget yttrande, byggd emot de Danskas

infall. Fästet förekommer icke vidare i häfderna.

Man år till och med oviss om dess läge, hvilket

likväl torde böra sökas på on Billingen, i grann-

skapet af Götheborg.

BiilimffsfoM » ett jernbruk i Stenby socken af

Elfsborgs län, med 3 härdar. Har 1,600 skepp:d

privilegieradt smide, af eget och köpt tackjern,

hviiket smide utskeppas på Götheborg. Hammar-
skatten är J6 skepp:d. Ägare: G. Silfversparre.

Disponent: H. R. S:t Cyr. Bruksstämpeln: B. F.

Billanaric, Carl Johaa, född år 1804, skick-

lig landskapsmålare, nar på senare åren egnat sig

åt Hthogranen och utgifvit åtskilliga arbeten : Ut-

sjgter af Rbentrakterna, Panorama af Stockholm,

Resa från Stockholm till Neapel, m. m., hvilka

täila i fulländning med det bästa af hvad den litho-

grafiska pressen framalstrat i något annat land.

Billsbro» ett jernbruk i vestra Wingåkers socken
af Södermanland, har 2 härdar, 500 skepp:d smi-
de, med köpetackjern. Utskeppas på Stockholm
eller Norrköping. Hammarskatten är 5 skepp:d.

Vid detta bruk idkas äfven manufaktursmide. Äga-
re: C. Norstedt. Smidesstämpeln: ett N öfver B.

Bilroat* Så kallas i Asaläran vintergatan eller

mjölkvägen. De gamle kallade den gudarnes körväg.
Bilskirner (mythol.), Tbors borg, belägen i hans
rike Thrudvang. — En del skalder uppgifva, att

Thors borg hette Thrudvagn, samt att Bilskirner

var blott en stor del deruti. Sturleson anför der-

emot, i sin edda, att Bilskirner var den största

byggnad i himmelen och på jorden. Den hade
540 rum; men var så full af krökningar och
vinklar, att den som vågade sig ditin, svårligen

hittade ut. En större och konstigare byggnad ha-
de gudar och menniskor aldrig hört omtalas.

Bi Itog;, betyder landsflyktig, och härledes från Is-

ländska ordet bil, afstånd, och tog
,
resa; deraf: en

lång resa, en resa bvartill man är tvungen. —
Kunde kanske äfven härledas från Isländska: bytt

(läs: bili), hem, och laka, taga; tagen, fördrifven

från hemmet.

Binda» en af hornblende och granit uti fullkomliga-

ste blandning bestående stenart, som förekommer på
flera ställen i riket under olika benämningar, så-

som grönsten, som förekommer i Småland, jemte

sjömalmer, och nyttjas till fluss i massugnar; jer ti'

binda, då den innehåller flera jemhal tiga partik-

far; grönbinda, bvilken består af skör! och skimmer;

svartbinda, af hornblende och skimmer. Röd- och

blåbinda kallas, ehuru oegentligt, några hällflinl-

arter vid åtskilliga grufvor.

Binda (Polygonum convolvolus) , en årlig växt,

hvilken förekommer allmänt på åkrar och andra

odlade ställen. Af samma slägte förekommer äfven

en art hos oss odlad, se: Boftvete.

Binda Mecken» en vidskeplig plägsed, hvilken

ännu jakttages i åtskilliga landsorter, för att af-

hålla Necken, då man badar. Detta tillgår sålun-

da, att man, före badningen, nedsticker i marken,

nära vattnet, en knif eller ett stål, dervid föl-

jande uttalas:

"Neck, Neck, stål i strand,

"Far dia var en ståletjuf,

"Mor din var en nåletjuf.

"Så långt skall du vara härifrån, som detta rop höres."

Alla utropa derefter:
nko högtal"

Blnaeberg , annex till Odensåker, beläget i sö-

dra Wadsbo kontrakt af Skara stift, 2 j mil S.

från Mariestad, 1| mil N.N.O. från Sköfde. Sock-

nen består af 5| mtl. och har 156 invånare. Dess

areal utgör 2,175 tunnl., hvaraf 25 äro kärr och

sjöar. Kyrkan är mycket gammal och bygd af

sten. Då allmogen 1711 uppbådades ifrån We-
stergöthland, att gå till Halland, fältmarskalken

grefve Magnus Stenbeck till hjelp emot de Dan-

ske, befalldes 18 presler, och deribland 5 kyrko-

herdar, att vara dem följaktige. Allmogen från

16
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Wanfcbo härad sandades i Bimeberg. Landshövdin-

gen i länet, baron 6. Soo*, häradshöfdingen i or-

ten och kronofogden Wahrenberg toto närvarande.

Allmogen började supa, sorla och hota. Soop
och häradshöfdingen nodkommo genom presternes

tillhjelp; men Wahrenberg handterades illa i flere

timmars tid, till dess de slogo ihjäl honom med
en sten. Året derpå skedde raasakning. De upp-

roriske voro till större delen från Hofva och Uo-
denäs församlingar. Elfva personer dömdes att

halshuggas och steglas, trettio till 40 par spö

och många till lifstids fängelse.

HiDHlkeuiMk, bandmask (Tenia folinm 6 lata),

tvenne slag inhysesmaskar, hvilka förekomma nti

menniskans och några djurs inelfvor, samt likna till

sin skapnad smala hvita band, bmnikeband, isynner-

het den sistnämnde, som har kortare och bredare le-

der än den förstnämnde, och finnas ofta af högst be-

tydlig längd , bredare i den ena ändan och afsmal-

nande åt den andra, hvilken immerfort tillväxer.

Lederna äro försedda med sugrör, som kunna dra-

gas ut och in, och afskiljas stundom, bildande då

sjelfständiga djur, hvilka till utseendet likna gurk-

kärnor, och fä namn af gurkmaskar. De åstad-

komma hos dera, hvilka äro besvärade deraf, yt-

terst svåra, periodiskt återkommande plågor, och

många medel äro derför försökta till deras utdrif-

vande. Ibland dessa intager det s. k. Nouflerska

medlet, hvartill receptet på 1700->alet inköptes

och allmäntgjordes af Franska regeringen, troligen

första rummet, och består huvudsakligen af pul-

veriserade tränjonsrötter (Aspidtum filix mas). Det

är en temligen allmän tro , att binnikemasken kan bi-

bringas meoniskan, genom förtäring af fisk, som
haft sådan ; men detta är ogrundadt , så vida fisken

är rigtigt kokad
,
ty ingen lefvande organism uthär-

dar en något uthållaude temperatur af öfver + 60 °,

således ännu mindre kokhetta. Deremot torde den

stundom kunna bibringas medelst orent vatten;

emedan den äfven förekommer uti sådant.

Birger, den ende Svenske konung med detta namn,
son af Magnus Ladulås, efter bvars död han, vid

10 års ålder, uppträdde på thronen, under den

store Thorkel Knutssons förmynderskap. Sedan

han låtit förleda sig att döda denne sin trogne

tjenare och stödet för sin thron, kände han den

snart vackla under sig. Öfverraskad och fängslad

af sina bröder samt af dem tvungen att afstå sitt

halfva rike, hämnades han på dem, elfva år der-

efter, genom deras fängslande och afdagatagande,

en handling, som hade till följd bans eget fall år

1319, hvilket han öfverlefde endast tvenne år.

Han dog, nemligen, såsom flykting, i Ringstad i

Danmark år 1321, endast 41 ir gammal.

Birger Jarl af BJKlbo, son af Magnus Må-
nesköld ocb Ingrid Ylfva, var Sveriges störste man
under medeltiden. Han blef, år 1248, Sveriges

jarl, och då Erik XI aflidit, år 1250, utan arf-

vingar, hvarigenom thronen var ledig, ansågs Bir-

ger sjelfskrifven till hans efterträdare, så väl i

anseende till sina mägtiga slågtförbindelser, som
till sina stora egenskaper. Partiernas afund sökte

likväl att hindra detta, och för att blidka dem,

vidtog man den kloka ntvägen, att välja Birgers

äldste son, Waldemar, till konung; men uppdrog re-

geringen åt dess fader. (Se: Ivar Blå.) Under
de sexton år Birger sedan innehade rikets styrel-

se, gjorde han allt hvad en vis och kraftfatt re-

gent på bans tid möjligen kunde förmå titt sitt

lands bästa. Han gaf arfsrätt åt qvinnan, betryg-

gade den allmänna säkerheten, genom lagarna om
hemfred, qvionofred, kyrkofred och tingsfred, kuf-

vade sin egen upproriska slägt, ehuru det måste
ske med våld och blodsutgjutelse, samt anlade

Stockholm. Hans första gemål var Ingeborg , Erik

X:s dotter och den andra Mechtild, Danske konun-
gen Abels enka. Såsom fel förebrår man honom,
icke atan skäl, att han tilldelade äfven sina yngre
söner hertigdömen, och lättade derigenom för de-
ras ärelystnad tillfallet att uppresa sig emot sin

broder och störa landets lugn. Han afled, i en

hög ålder, på Hjalmbolund, d. 20 Sept. år 1266.
Birger Jarl mt Broiu, Sveriges jarl under
konungarne Knut Eriksson och Sverker Carlsson,

en mägtig, klok och fredälskande man, af den

högt ansedda Folkunga-ätten, som vid denna tid

gifvit landet en följd af utmärkte män, hvDka
stodo vid thronens sida, intill dess slägten sjelf

uppsteg derpå. Död 1202.

Birger! , Salomon , var, under Johan HI:s tid,

pastor i Stockholm, hade någon tid visat sig be-

nägen för lithurgien; men ångrade snart sin svag-
het, förklarade sig för den rena evangeliska lä-

rans kämpe, misste nu sitt cmbete och insattes i

fängelse. Här skref han en bok till den evangeli-

ska kyrkans försvar.

Birka, i gamla Svenskan liktydigt med borg,

handelsplats, hvaraf birkeiag, handelslag och birke-

karlar, köpmän. (Se vidare Björkö^

Blrkarlar kallades fordom den handlande allmo-

gen i Norrland. Man bar mycket omtvistat deras

ålder. En i riksarkivet funnen handling af år

1358 skall innefatta, bland annat: "stadfastelse för

Birkarlarne att söka i öde skogar uti Lappmarken
sine tarfvor ocb nytta." Sannolikare år likväl,

att de, under detta namn, uppstått kort före Gustaf
I» tid, då de drefvo flitig handel på Liffland och
andra orter, hvilket dock förbjöds af konungen, i

bref af år 1546. — Birkarlarne ("hvilken bonde,

som ville bygga sig en stor båt, eller skuta, ocb
lägga sin eller andras vara deruti, samt segla från

by till by, kallades birkarl"), sökte under lång tid

att förtrycka Lapparne. År 1602 bjöd konung
Carl IX, att en undersökning härom skulle ske.

Birkarlarnes handelsrörelse upphörde med anläg-

gandet af Norrländska städerna. Flere af dessa

städer grundades af Birkarlar.

Blrkebenar. Norske prinsen Eisten EiStenssons

förskingrade trupper, hvilka, efter det misslycka-

de försöket, att störta konung Magnus Erlingsson,

måste i skogarne iefva af rof och ströfverier ocb
dervid ofta gjorde sig strampor eller benbekläd-

nad af näfver, hvaraf de fingo spenamnet: Birke-

benar. De erbjödo Birger Jarl af Brosa sin tjenst,

att förhjelpa en af hans söner till Norska kronan;

men då han afböjde deras anbud och i stället gyn-
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nade prins Sverre Sigurdssoa, lyckades denne verk-

ligen, genom att, Birkebenarnes tapperhet, bemäg-
tiga sig thronen.

•Biskop t bukopsembete. I Sverige, der kyrkan i

början stod änder inseende af erkebiskopen i Bre-

men, Mef biskopsembetet snart infördt. Sedan Olof

Skötkonnng antagit dop och kristendom omtalas

Sigfrid eller Thorgot, såsom biskop i Skara, S:t

Sigfrid i Wexjö, S:t David i Westerås, o. s. v.

I början -af 1 2:te århandradet uppkom erkebiskops-

démet i <Lund; och omkring 60 år derefter ut-

nämndes till det nyss inrättade erkebisköps-embetet

i Upsala, år 1164, Stephanus, vald af konung Carl

Sverkersson och menigheten, samt i embetet be-

kräftad af påfven Alexander IB. De första Sven-

ska kyrkans biskopar voro atländningar, utan kär-

lek för landet eller släktförbindelser inom detsam-

ma. Till att förekomma deras intagande i riket

stadgades, att folket skulle välja en bondeson —
således infödd och af odalslägt, — och konungen
gifva honom investitnr, medelst de symboliska

tecknen ring, i afseende på hans andliga äktenskap

med församlingen, och sta/, i afseende på hans

herdevård om församlingen. Med tiden försvann

folkets så beskaffade valrätt. Kfter Skenninge mö-
te, år 1248, skulle biskoparne väljas af coUegia

canoaicorum, konungarne bifalla valen och påf-

ven slutligen stadfästa det, hvilket förhållande or-

sakade en mängd tvistigheter emellan konungarne

och påfvarne. Under kathelska tiden voro bisko-

parna senatores regni nati, med säten främst i rå-

det. Evangeliska församlingen gillar biskopsäm-

beten, såsom bidragande till god ordning. Vid

reformationen bibehöll konung Gustaf 1 stiften

och biskopsstolarne. Erkebiskops-embetet i Up-
sala var det enda inom evangeliska kyrkan, till

dess biskopen i Åbo stift af Finland år 1817 upp-

höjdes tiB erkebiskop. — Bvad anseende en erke-

biskop i Upsala ägde, under den påfviska tiden,

derpå framter vår historia nog bedröfliga veder-

mälea. Han var i stånd , att bjuda konungen spet-

sen och stöta honom från thronen. Erkebiskopen

Johannes Benedicti lät år 1448, föga aanorledes

ån en konung, kröna sig af fyra biskopar. Han
ick tillstånd att kalla sig primvs regni Sveda,

samt blef äfven antagen tiB riksföreståndare, hvar-

före han förde denna prunkande titel: "Wi Jeuis

med -Guds nade , Archi-Biskop i Upsala , och Sve-

riges Förste, och på denna tid Höfvitsman och

Riksens Föreståndare i Sverige." Den sista påf-

viska erkebiskopen Johannes Magni var en foglig

anan; men kunde likväl icke underlåta att visa,

kvad han förmådde såsom erkebiskop. Han höll

ett ytterst kostsamt hof , valde sig hofjunkare och

sveaner af rikets förnämsta adel, samt en lifvakt

af 200 man, bland det dagligaste folket. Han
klådde sig i den präktigaste drägt, som den tiden

kände upptänkas. Hans medfölje bestod af ej

mindre än 200 hästar, och då han skulle infinna

sig i kyrkorna, lät nan der utbreda gyBenduk för

sig. Det s. k. pmUivm, eller biskopskåpan, som
af påfven tilldelades biskoparne, bestod af en li-

ten hvit lammuHt-filt, som förfärdigades med många

underliga ceremonier. Vid avarje enkebiskops om-
byte, måste, för denna drägt, betalas tiB den ro-
merska skattkammaren först 4,474, men sedan

8,780 R;dr. Den ansågs så nödvändig, att man
icke fick bruka biskops namn, eBer förrätta den
ringaste del af embetet, förr än den var inlöst.

Den förste evangeliske erkebiskopen, Laurentius

Petri Nericius, invigdes med Guds ord, böner och
händers påläggning, i Stockholm och Riddarholms-

kyckan, år 1531, söndagen för Michelsmässodagen

,

af biskopen i Westerås, doktor Petrus Magni, på
följande sätt: Öfver hans axlar lades en kostbar

korkåpa, som ej var inlöst och hemtad från Rom,
utan genom konungens frikostighet förskaffad an-

norstädes ifrån. Ty redan år 152? beslöts på
riksdagen i Westerås, att inga biskopar skulle

från den ' dagen söka sin stadföstelse från Rom.
När kappan hängdes på honom gjorde han sin

trosbekännelse, enlig med den Hel. Skrift och

evangeliska läran, försäkrande med liflig ed, att

framhärda deruti. Härefter påsattes erkebiskops-

mössan, då konungen framträdde och förärade ho-

nom biskopsstafven. Smörjeisen förbigicks allde-

les. Häruti gjorde konung Johan IB en ändring,

och förmådde, år 1574, den utvalde erkebiskopen

Laurentius Petri Gothus, att bifalla, att biskops-

vigningar skulle förrättas på det gamla påfviska.

sättet. Konungen lät ock följande året inviga ho-

nom med sådana ceremonier, ehuru han sjelf sök-

te att förekomma sådant, och de öfrige bisko-

parne äfven satte sig deremot. Vid mötet i Up-
sala 1593, afskaffades åter biskopsskrud och kryc-

ka
,
jemte smörjeisen. Huru en biskop i vår Sven-

ska evangeliska församling nu skall i embetet in-

ställas, visar 13 kap. i 1809 års Handbok. Bi-

skoparnes antal är lika stort som stiftens, nem-
ligen 12. — Ordens-biskops-embetet stiftades först

1783, och är ett öfver-officiant-embcte inom

Kongl. Maj:ts orden, samt medför blott en myc-
ket inskränkt myndighet i uppsigten öfver de prest-

män, anställde vid de barmhärtighetsverk, som stå

under serafimer-ordens-gillet. Öfver-hofpredikant
x

och pastor primarius i Stockholm äga likhet med
biskopar deruti, att de presidera i hvar sitt dom-
kapitel, hvarförutan den sistnämnde äfven är sjelf-

skrifven riksdagsman.

Blskopsknll* , en socken, med Fröjeslunda, be-

lägen i Lagunda kontrakt och härad af Upsala

stift och län, 3 mil V.S.Y. från Upsala, 1 | mil

från Enköping; hör tiB 1 kl. regala, och innefattar

44 * mtl. och har 636 invånare. Dess areal är

4,374 tunn!., af hvilka 70 äro kärr och sjöar.

Adr. Enköping.

Btsiiops-stenmrne , så kallas gränsmärket emel-

lan Södermanlaad, Upland och Westmanlaad, och

Annes på en hten ö, emellan Aspön, Mersön och

Eogsön. Det uppgifves, att biskopen i Strengnäs,

Sigge Ulfsson Sparre, här haft ett hemligt möte

med biskopen i Westerås och kanikerne i Upsala,

för att störta Carl Vlfl från thronen.

Biskopsstift. Före reformationen funnos, inom

Sveriges nuvarande område, sex biskopsdömen,

ftemligen: Upsala, Linköpiag, Skara, Strengnäs,
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130 BJavluuaal.

Westerås och Wexjö, hvartill vidare kommer
Lunds stift, hvilket då ej intogs i landslagen,

emedan Skåne ännn ej lydde under Sverige. Ef-

ter reformationen uppkommo super-intendentier for

Götheborgs stift år 1620, för Kalmar år 1602,

för Mariestads, sedan Carlstads, år 1580, för Her-

nösands år 1647 och för Gottlands stift år 1571.

Tid efter anoan hafva dessa dock blifvit vanliga

stift, och de tre sista förklarades för biskopsstift

medelst Kongl. Resol. d. 5 Okt. 1772. För det

närvarande finnas 12 stift, nemligeo: Upsala er-

kestift, grandadt år 1100, Linköpings biskopsstift,

år 1080, Skara år 1015, Strengnäs år 1100,

Westerås 1080, Wexjö år 1030, Lunds år 1163,

Götheborgs år 1665, Kalmar år 1678, samt Carl-

stads, Hernösands och Gottlands eller Wisby stift

år 1772. (Se vidare under hvarje serskild t stift.)

Biikopiudden, en lägenhet, på en udde af Djur-

gården i Stockholm, anslogs åt stadens överståt-

hållare, och serskildt af Gustaf 01 åt general

Sprengtporten, som försålde den till enskild per-

son, af hvilken konung Carl XIV Johan köpte

densamma.

Blspwotala, i Motala socken, vid Vårviken af

Wettern, { mil från kyrkan, 5j mtl. kungsladu-

gård och 19 torp, har först varit 'säte för någon

höfding och under katholska tiden blifvit lagdt un-

der biskopsstolen i Linköping, hvaraf det fått sitt

namn; men derefter tillföH det kronan och kalla-

des Motala kungsgård. Det har den vackraste be-

lägenhet och lär fordom varit en vigtig ort, hvil-

ket lemningar af skansar på elfvens båda sidor

tyckas bevisa, äfvensom de fältverk, hvilka år 1567

här uppfördes, för att hindra Danskarnes öfver-

gång. Hertig Johan af Östergöthland lät vid elf-

vens södra strand uppföra ett våningshus, der han

bodde under sina jagtnöjen.

Bita i gräset » ett mycket gammalt Svenskt tale-

sätt, som förekommer på ett par ställen i stora

Rimkrönikan, lämpadl på fallna fiender, hvarföre

ordet måste ofta finnes tillagdt detsamma. Nu
mera förstås härmed i allmänhet: duka under,

(hvarom se vidare ordet duka), gifva efter.

Bitterblad 9 vattenpeppar, jungfrutvål, vattenså-

pa (Polygonum hydropiper), en årlig växt, hvil-

ken förekommer allmänt på fuktiga ställen, i di-

ken, vid vägar och på åkrar; innehåller ett skarpt

flygtigt ämne, isynnerhet uti blomaxet, och dra-

ger, i färskt tillstånd krossad, blåsor på huden.

Bitterkalk, ett till första slägtet carbonater, hö-

rande mineral, hvilket består af kolsyrad kalkjord

med kolsyrad talkjord, och förekommer dels spa-

tigt, med rhomboedrisk grundform, till färgen hvitt

eller gulhvitt, dragande i rödt eller grått, glas»

glänsande, halfgenomskinligt eller genomskinande

,

dels derbt ogenomskinligt, vid Pehrsbytte -brotten

i Westmanland och vid Fablun.

Bttterna» en socken, med Wedum och Eling,

belägen i Wilske kontrakt af Skara stift, Laske

härad och Skaraborgs län, 4 \ mil S.V. från Ska-

ra. Hör till 2 kl. konsist., har 986 invånare och

består af 31 $ mtl.; dess areal utgör 13,469 tunn).,

af hvilka 550 äro kärr och sjöar. Adr. Skara. Sock-

nen har åtskilliga minnesmärken, såsom lemningar

efter en gammal berg, hvilken allmogen kallar

Wirkeis- eller Torlandabory.

BittevsalM» (Lepidium latifolium)
,
mångårig, säll-

synt, växande på några ställen i Kalmar län vid

kusten, likaledes på Öland samt vid Landskrona,

har en egen, bitter, skarp och saltaktig smak,
hvaraf namnet härleder sig; men ätes ändock af
boskapen, och kan begagnas såsom sallad-krydda.

Bittersalt, Engelskt salt, svafvclsyrad talkjord,

är ett neutralt salt med kristallvatten, hvilket dels

förekommer i naturen färdigbildadt, uti halsvatten

och några källors vatten, hvilket deraf får namn af
bittervatten, såsom vid Epsom i England, SaidlHz

och Saidschutz i Böhmen, m. fl., dels ock fram-
bringas med konstens tillhjelp, eller erhålles såsom
biprodukt vid beredning af andra salter, såsom hos
oss vid Garphytte alunbruk, der det fås ur den

så kallade moderluten. Det användes isynnerhet i

medicinen, såsom ett godt laxerraedel, och betyd-
liga qvantiteter deraf förbrukas årligen, af hvilka

största delen införskrifves från Tyskland.

Bttterspat» ett mineral, hörande till carbonaternas

slägte. Det består af kolsyrad kalk- och talkjord,

dels kristalliseradt, vattenklart, genomskinligt, dels

derbt, hvitt, grönt eller grönaktigt, och förekom-
mer i Skyttgrufvan vid Fahlun samt vid Tabergs
grnfva i Wermland.

Bltve, Konrad , son af fogden på Åbo slott,

Henrik Bitze, hade studerat i Leipzig, blef sedan

abbot för Bernhardiner-klostret i Senis i Italien,

men återkallades af sine landsmän, domherrarna i

Åbo, ar 1460, för att blifva deras biskop. Ilan be-
römmes som en driftig man, hvilken hade mycken
förtjenst om återställandet af domkyrkan, sedan

hon år 1464 blifvit skadad af ljungelden, och af
Åbo stad, efter den vådeld, hvilken år 1473 öf-

vergick en del deraf. Han var ibland Carl .Knuts-

sons motståndare och vägrade att åt honom upp-
låta Raseborgs slott, då konungen, år 1465, nöd-
gades hålla sig dold hos dominikanerne i Åbo.
Han dog den 13 Mars 1489, på Kustö slott, som
han befästat.

Bl»atare (Merops apiaster), en sällsynt flyttfogel,

som egentligen tillhör de varma delarne af Euro-
pa, Asien, och Afrika; men träffas någon gång i

våra södra och mellersta provinser. Den hör till

gångfoglarnes 3:dje familj. Dess längd är 8 tum;
alla 3 tårna äro mera än till hälften hopväxta, som
en hand, ofvanpå är den brun eller brunröd, hvil-

ken färg på halfva ryggen åt stjerten öfvergår i

roströdl, under halsen guldgul med svart band,

och dessutom gråblå, ljusare mot undergumpen,
samt har ett svart band gående genom ögat. Lä-
tet är ett skarpt hvisslande skrik, som höres un-
der flyglen, hvilken mest sker i flock. Äggen, 5

till 7 till antalet, rundaktiga, hvita och glänsan-

de, läggas i horisootela hål i backar vid åar,

o. s. v. Födoämnen utgöras af insekter, särdeles

bi, getingar, bromsar och gräshoppor.

BJarfeaiaal det gamla, ett åldrigt skalde-

stycke, som likväl numera är i behåll endast

styckevis. Likväl finnes det helt och hållet på
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Latin, hos Saxo Grammaticus. På Svenska läses

ett oäaéligea skönt stycke deraf i tidskriften Idu-

na, 1» häftet. En skönare lemning af fornnor-

disk säng finnes näppeligen. Sitt namn har Bjar-

kamål antingen af Bodvar Bjarke, eller af en an-

nan gammal skald med detta namn. Bjarkamål

har omsider blifvit en allmän benämning pä säda-

na skaldestycken, hvaiigenom man appmnntrar sig

sjelf eller andra till tapperhet och förakt för dö-

den, såsom då man ger Lodbrokar-qnida namn af

Lodbroks Bjarkamål.

märke. En namnkunnig berserk; en af Arngrims

tolf söner. Konung Rolf Krake skickade honom
och hans elfva bröder till hjelp åt konung Adfls

i Upsala, under kriget mot konung Ale i Norrige.

Bjarke och hans bröder tillkämpade segern åt Up-
sala-konungen.

Bjelke. Denna urgamla ätt leder, enligt Stjern-

man, sin upprinnelse från riksrådet Bengt Jönsson

,

hvilken skall hafva varit råd hos Magnus Ladulås,

omkring år 1281. Alen. enligt rådslängden, finnes

vid nämnde tid, intet riksråd med detta namn;
däremot omnämnes en Kettil Bengtsson Bjelke se-

dan år 1260. Många utmärkte män och fruntim-

mer tillhöra denna ätt, af hvilka här må anföras:

Bjelke , Tiave Tfamreanon , svåger till Carl

Vm Knutsson, och en ansedd man under hans rege-

ring. (Se: Tkord Bonde.) Tillfångatagen af Thord

Bonde på Axevalla slott, och på sitt hedersord

skickad till Warnhems kloster, bröt han detta ord

och flydde till Danskarne. Redan fornt hade han

lyckats innästla sig i Carls ynnest, men visade sig

så föga tacksam, att han stämplade mot honom
med hans fiender, och bidrog till att störta sin

konung och anf&rvandt, samt att inkalla Christian

i riket. Denne belönade honom med riksmarsks-

vårdigheten, hvarifrån han likväl skiljdes vid Carls

återkomst år 1464. Han dog 1488, och efter-

lämnade, enligt Sh. Rosenhane, icke något "äro-

fullare minne , än att hafva tre gånger blifvit till-

fångatagen med afvog sköld emot sitt fädernes-

land, och att hafva varit en stor bondeplågare,

hvarföre han hos allmogen kallades: Köttmanger

och tonio-rusiicorum (bonde-slagtare).
n Se vidare:

Bonde-uppror.

anjell&e» Besjensclaild Nilsson, riksråd, ståt-

hållare i Stockholm. Han användes af Erik XIV
såsom befalbafvare mot Danskarne; men spelade

derander en tvetydig rol, hvilken han fortsatte

under dess efterträdare. Han anses hafva varit

en bland dem, som rådde Johan UI att uppfostra

sia son i katholska läran och söka skaffa honom
Pdhlska kronan. Bjelke åsyftade härmed, att för-

svaga Svenska konungumagten och stifta oenighet

mom Wasa siägten. Han var en ifrig (orfäktare

af adelns privilegier och höll sig derföre till Si-

gismund, under hvilken de troddes snarast kanna

bibehållas och utvidgas. Carl ansåg honom der-

före såsom högst farlig, kallade honom don gam-
le basiltskon, och lät, sedan han en längre tid hålu

1H honom fängslad, halshugga honom på Stortor-

get i Stockholm, den 3 Juni 1605. Han var då

gammal och lidande af poänger, så att han måste

bäras till afrättsplatsen. Namnet Bogenschild an-
tog han efter sin morfader.

Bjelke t Ymuure Milenen, en yngre broder till

den föregående, blef, vid 20 års ålder, ståthållare

på Kalmar slott, sedermera drottning Catharina
Jagellonicas bofmästare , öfverste-skattmästare,
riksråd, häradshöfding i Åkerbo härad och lagman
i Tio häraders lagsaga. Han var en man af ut-
märkta kropps- och själsegenskaper; men inveck-
lades i tidens politiska tvister, och föll, ett offer

för dem. Utsedd jemte några andra, att, år 1593,
afgå på en beskickning till konung Sigismund , för

att redovisa för lilldragelserna under hans frånva-

ro, stannade han qvar hos honom, återkom till

Sverige med hans härar, utlemnades efter Stånge-
bro slag, lagfördes i Linköping och afrättades på
dess torg, år 1600. (Se: Banér, Gustaf.) Han
var då 48 år gammal. På afrättsplatsen visade

han mycken frimodighet, tackade Gud, som gifvit

honom en hustru, med hvilken han lefvat 20 år

tillsammans, utan att ett ondt ord blifvit vexladt

emellan dem, önskade allt godt öfver sitt fäder-

nesland och lät halshugga sig med oförbundna

ögon.

Bjell&e, Clas, riksråd och ståthållare på Stock-
holms slott, en tredje broder till de föregående; men
hvarken deras jemlike i godt eller ondt, ehuru öf-

ver dem i rikedomar, emedan han, genom sitt

gifte, blef den rikaste man i landet och beslägtad

med konungahuset, såsom svåger till Johan Ul:s

andra gemål. Dessa förhållanden, tillika med hans

egen obetydlighet, räddade honom undan brödernas

öde, ehuru äfven han utfördes till afrättsplatsen i

Linköping, för att åskåda det blodiga uppträdet.

Under förhöret hade han på knä bedt hertigen om
nåd och fått löfte derom. Han sattes på fri fot,

men efter år 1605, då Hogenschild blifvit afrät-

tad, fattade konungen åter misstankar mot Clas

och befallde honom lemna landet. Detta gjorde

han; men begärde och erhöll år 1616 tillåtelse

att återkomma, och dog år 1623, sannolikt om-
kring 70 år gammal. I fängelset bade bans hel-

sa blifvit mycket försvagad, så att han, under de

sista tjugutre åren af sin lefnnd, nödgades gå på
kryckor.

Bjelke, fttem, d. M., friherre till Kråkerum,*

riksråd, general-guvernör öfver Pomern och det

Evangeliska Förbundets direktör, intill sin död,

den 6 April 1638 I yngre åren gjorde han vid-

sträckta resor och besökte äfven Jerusalem. Han
kallas en lärd och vältalig herre. Att han varit

en man af utmärkta egenskaper, synes af det vär-

de Gustaf Adolf satte på honom samt af dennes yt-

trande, att, i händelse af Axel Oxens tjernås af-

gång, Bjelke vore den ende som kunde ersätta

honom. Hans fader, riksrådet och kanslern Svante

Bjelke, hade, jemte sin broder, Nils, blifvit upp-

höjd i friherr]
i
gt stånd; men som Sten dog ogift,

utgick hans friherrliga ätt med honom.
Bjelke» uttern» d* y. f en brorson till den före-

gående, egnade sig föist åt sjötjänsten , bvari han

befordrades täl amiral, men öfvergick sedan till

den civila embetsmaana-banan , då han år 1657 upp-
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böjdes till riksråd. Han användes i lera beskick-

ningar, särdeles såsom Sveriges sändebud vid freds-

underhandlingarna i Roeskilde och Köpenhamn samt

Tid förnyandet af förbundet emeUan Sverige och

Frankrike år 1672. Under förmyndare-regeringen

upphöjdes han till riks-skattmästare år 1677, och

bfef sedermera president i bergs-kollegium och

stats- kontoret. Carl XI:s ynnest ägde han i hög

grad, både för sina egenskaper och sin överens-

stämmelse ined konungen i politiska åsigter, jemte

sin motvilja för Frankrike. Han slapp också vid

reduktionen för bättre pris, än många andra,

ehuru han, för att betala efterräkningen för

fikolsund, måste sälja sitt bibliothek, hvilket

tillföll det kungliga. Född 1624, död d. 8 Sept.

1694.

Bjelke, Sten Carl, en son af landshöfdingen i

Stockholm, Thure Bjelke, hade, olik mängden af

sin slägt, mindre böjelse för statens utmärkelser,

än vetenskapernas, hvarföre han också, efter åter-

komsten från sin utländska resa, ingick som ama-

nuens vid kongl. bibliotheket, och chefskapet för

detsamma var det enda embete, man vet honom
hafva sökt. Han fick det' emellertid icke, utan

kallades till hofvet, der han utnämndes till kam-
marherre och anställdes i Åbo hofrätt, hvarest han

befordrades till vice-president. Denna tjenst och

Nordstjerae-orden var det enda han erhöll af re-

geringen. Vetenskaps-akademien tillegnade sig lik-

väl honom vid sin första inrättning, och han har

riktat dess handlingar med beskrifningar om flera

rön. Döden bortryckte honom i hans bästa ålder,

44 år gammal, d. 13 Juli 1753.

Bjelke » Mil» Thuretfon, började sin bana med
utländsk krigstjenst, anställdes, efter hemkomsten,

vid hofvet och i hären, steg snart till öfverste

för lifregementet till häst, utmärkte sig under

Carl XJ:s Danska fälttåg, befordrades till general-

löjtnant, skickades såsom sändebud till Frankrike,

der han dröjde i tre år, upphöjdes till kongl. råd,

och gick sedan i Österrikisk tjenst, der han be-

fordrades till general och riksgrefve. Han hem-
kallades nu, utnämndes till general öfver Svenska

kavalleriet och infanteriet, grefve, general-guver-

nör i Estland och straxt derpå i Pommern, hvil-

* ket sistnämnda embete han innehade , under om-
vexlande kongl. nåd och onåd, intill Carl XII:s än-

trade till regeringen, då han ställdes under tilltal

inför Svea hofrätt, anklagad för åtskilliga punk-

ter, såsom att han uppsåtligen öfverträdt konun-

gens bud och befallningar, riktat sig genom mynt-

försämring i Pomern, genom "svåra mot sanning

och samvete stridande eder", "med bref, ord och

gerningar orätt gjort", o. s. v., för hvilket allt

han dömdes från lif , ära och gods. Lifvet skänk-

tes honom, och äran återfick han flera år senare;

men hans lösegendom gick förlorad, och af hans

gods fick han endast behålla Salestad och Gädde*-

holm. Hela denna rättegång och dom synes haf-

va varit följden af en hof-intrig, hvaraf Piper må-
hända varit anstiftare. Konungen lärer likväl se-

dermera fått bättre tankar om honom; men Bjel-

ke hvarken sökte hans nåd eller stämplade mot

honom, utan lefde i stillhet på Salestad, och eg-
nade sin tid åt andaktséfningar, samt dog d. 26
Nov. 1716, i en ålder af 72 år.

fltfelke, Thnve GssferleUeen » den förres son,

började sia bana såsom ryttare för sin faders rust-

håll. Han var då 20 år gammal och tjente så-

som soldat under hela 1704 års fälttåg, gick gra-

derna igenom såsom korporal, underofficer och
slutligen kornett. Först år Uti, sedan han del-

tagit i alla Carls fälttåg och följt honom till fien-

der, samt blifvit använd på en beskickning till

Konstantinopel och till Pruth, blef han ryttmästare.

1 kalahaliken vardt han tillfångatagen, men und-

kom tillhaka till Carl. Vid dennes hemresa till

Stralsund, var han honom följaktig, ehuru på nå-

got afstånd och bar derunder konungens egna klä-

der. Såsom öfverste för Bohus läns dragoner del-

tog han i Norrska fälttåget, blef efter dess slut

Eneral-major och skickades som minister till Wien.
1727 inkallades han i rådet, men föll, 12 år

senare, vid 1738 års riksdag, i hattpartiets ogunst,

och måste lemna rådet, jemte fyra andra embets-

bröder, likväl med en pension af 2;000 R:dr. Han
förlorade likväl icke hofvets ynnest; ty han blef,

vid instiftandet af de Svenska ordnarna, år 1748,
kommendör af Svärds-orden och straxt derpå Sera-

fimer-riddare. Han tillbragte na 22 år i lugn, och

egnade sin tid åt studierna med sådan utmärkelse,

att vetenskaps-akademien valde honom till leda-

mot. Under tiden hade partihatet lagt sig och
sekreta-utskottet förklarade, år 1761, att stän-

derna återgåfvo honom sitt förtroende , samt åter-

kallade honom i rådet Han var en man, i detta

ords hela bemärkelse, med värdighet, allvar och
redbafhet, både i det yttre och inre. Född 1684,
död d. 11 Maj 1763.

Bjelke» Nftfc* Jkömtm 9 son af den föregående,

landshöfding i Södermanland, om hvilket läns hus-

hållning han hade mycken förtjenst, riksråd och
president i bergs-kollegium, hvilka alla befattnin-

gar han nedlade efter 1789 års riksdag. En drif-

tig och nitisk embetsman, men derjemte vän af

konster och vetenskaper; har utgifvit några skrif-

ter i landthushållntngen och bergsväsendet; valdes

till ledamot af vetenskaps-, målare- och musika-

liska akademien. Inrättade Elfdals porfyrverk, R.

N. 0. och Serafimer-riddare. Underrättelsen om
Gustaf Hl:s mord kallade honom till Stockholm.

Sorgen öfver konungens död och en under resan

ådragen förkylning slutade hans dagar d. 20 Juni

1792, i en ålder af 68 år.

Bjelke , Mål», son af presidenten i statskontoret,

grefve Carl Gustaf Bjelke, blef vid 16 års ålder

kammarherre, gifte sig, reste till Frankrike, öf-

vergick, några och 20 år gammal, i Strassburg till

katholska religionen, natureliserades i Frankrike,

och fick derstädes en pension, begaf sig sedan till

-Rom, blef kammarherre hos påfven och senator af

Rom, ett slags ceremoniplats, hvilken sällan varit

heaatt, och gaf sin imehafvare lika rang med
kardinalerne. Bjelke innehade den i 28 år och
tyckes hafva förvärfvat sig både påfvens och fol-

kets ttllgifvenhet; emedan det sistnämnda anges

Digitized byGoogle



— »- -l . tas

haffa betygat sin sorg- Tid han död. Baitheeef

-

riddare år 1740. Född 1706, död 1765.

Bjelke, Thwre J*hmm 9 är föga märkvärdig

genom sin Iefnad, hans historia kan skrifvas mod
de fa orden: att han i ungdomen någon tid tje-

nade i konungens kansli , men aldrig lärer innehaft

något embete, och på Gefle riksdag valdes till full-

mägtig i riksgäldskontoret. Genom sin död har

han likväl erhållit en viss märkvärdighet. Han var

nemligen invecklad i anläggningen om Gustaf Ill:s

mord, och då planen misslyckades, tog han in för-

gift, hvaraf han afled d. 22 Mars 1792, nära 50
år gammal. Han lät tillkalla d. v. kyrkoherden

Lehnberg, för att af honom undfå nattvarden, och

yppade för honom sin gerning samt dess bevekel-

segmnder. Lehnberg hade den svagheten, att an-

gifva förhållandet hos polisen, och polismästaren

Liljensparre skyndade till baron Bjelke, för att

emottaga hans bekännelse, hvilken han dock vä-

grade att afgifva. Infor Svea hofrätt, och på dess

befallning, meddelade Lehnberg sedermera, hvad som
blifvit honom anförtrodt änder biktens insegel. Hof-

rätten dömde den aflidne födustig sitt adelskap,

samt att hans lik skalle af skarprättaren utföras tUl

galgbacken och der nedgräfvas, hvilket också verk-

. ställdes. Bjelke var gift, men barnlös, och den

friherrliga ätten utgick med honom.

Bjelke, Anna, dotter af riksrådet Erik Thu-
resson till Räfvelstad och Benhammar, och enka

efter riksrådet Johan Månsson Natt och Dag, in-

nehade , efter sin man , Kalmar slott och län jemte

Öland, då Gustaf Wasa landsteg Därstädes, återkom-

men från sin fångenskap i Danmark. Hon emottog

honom vänligt, beklagade med honom fäderneslan-

dets hårda öde; men kunde ingenting vidare gö-

ra, hvarken för honom eller det, isynnerhet som
Kalmar hotades af Norrbys flotta. Då han för-

sökte uppmana först stadsboarne och sedan den

Tyska besättningen på slottet, att väpna sig mot
inkräktaren, men dervid bemöttes af de förre med
likgiltighet och af de senare med öppen fiendtlig-

het, gaf fru Anna Bjelke honom en fristad undan

deras förföljelser och hjelpte honom att komma
ur staden.

Bjelke, Brita, dotter till riksrådet Thure Stens-

son Bjelke, och gift år 1431 med Carl Knutsson

Bonde, då ånnu endast riksråd, sedan riksmarsk,

riksföreståndare och slutligen konung. Denna hans

sista värdighet upplefde hon likväl icke; ty hon

afled år 1437.

Bjelke, Gunilla, Johan ni:s andra gemål, dot-

ter af riksrådet Johan Axelsson Bjelke. Hon blef

,

16 år gammal, förmäld med den 47-årige konun-

gen, emot sin egen, Johans anförvandters och nä-

stan alla andras, vilja. Hon hade förut varit hof-

fröken hos drottning Catharina Jagellonika och för-

lefVet sig med Pehr Liljesparre, så att hon afslog

Johans anbud, hvaröfver han vredgades till den

grad, att han kastade sin handske i hennes ansig-

te. Bon låt slutligen öfvertala sig af sina släg-

tiagar till giftermålet med konungen, oeh bröl-

lopet firades på Westerås slott, d. 15 Febr.

158». Enka år 1592, öfverlefde hon ej sin ge-

mål' magre, äa titt d. 19 Juli 1597, då hon afled

på Bråborg. Hon hade med honom sonen Johan,
hertig af Ostergöihland.

BJelkemitJena , Om, hade varit Carl 6astafs

guvernör, och upphöjdes till friherre oeh riksråd.

Egentligen hade han dock egnat sig åt sjötjensten,

och utmärkte sig särdeles under Carl Gustafs krig

med Danmark. I slaget vid Öresund, d. 29 Okt.

1658, led hans fartyg mycket, och vid det i Belt,

d. 30 April 1659, blef han illa sårad i höften,

så att han under sin öfriga lifstid måste gå på
kryckor. Han afled d. 30 Juli 1662, endast 47
år gammal.

BJellernp, annex under Stora Råby, beläget i

Torna kontrakt af Lunds stift, J mil S.O. från

Lund; har 475 invånare och består af 15 ^ mtl.

Dess areal utgör 2,222 tunnland, hvaraf blott 4
äro kärr och sjöar. Adr. Lund.

BJellra, ett namn på kyrkoklockorna, under den

första kristna tiden hos oss. Numera tillhör det

endast de slutna klockor, hvilka vintertiden fa-

stas vid selar och bogträd på hästar. Under me-
deltiden utgjorde de en mycket vanlig prydnad på
manskläder. Sålunda omtalas t. ex., att den he-

liga Brigittas son hade en hermelinskappa fullsatt

med bjellror. Ännu då S:t Görans bild i Stock-

holms Storkyrka förfärdigades, måste de hafva

varit i bruk. De efterträddes troligen af toffsarne.

Bjereakttg, en socken, med Oxie, belägen i Bara

kontrakt och härad af Lunds stift och Malmöhus
län, 1 mil Ö. från Malmö; hör till 3 kl. reg., har

148 invånare och består af 5^ mtL Dess areal

är 903 tunnland. Adr. Malmö.

BJeresjO, annex under S:t Petri församling i

Ystad, beläget i Herrestads kontrakt af Lunds stift,

| mil N.Y. från Ystad, vid hafvet. Det består

af 25 £ mtl. och har 925 invånare. Dess areal

utgör 3,865 tunnland, hvaraf blott 10 äro sjöar

och kärr. Adr. Ystad.

BJerkander, Cla* 9 prost och kyrkoherde i Gref-

bäck, ledamot af vetenskaps-akademien, bondson

från trakten af Skara, född 1735, död 1795, har

gjort sig känd framför allt genom de många rön

öfver väderleken och samlingar i entomologien

och botaniken, som han gjorde alltifrån sina

gymnasii-år.

BJerke, ett härad, beläget i Elfsborgs läns för-

sta fögderi , och utgöres af Mellby socken , med an-

nexerne Magra , Erska och Lagmansered. Dess areal

är 33,927 tunnland, hvaraf 2,255 äro sjöar och

kärr. Häradet består af 82 £ mtl. och har 4,971

invånare.

Bjerkén, Pehr, af, en utmärkt läkare, och

isynnerhet kirurg och operatör, i detta hänseende

på sin tid den förste inom fäderneslandet, djerf

oeh lycklig. Anställd vid Finska hären år 1808,

vågade han sig ofta i farans grannskap, för att

förrätta sin tjenst. Öfverfaltlåkare , öfverfaltskår

vid lazarettet i Stockholm, riddare af Wasa- och

N. O., ledamot af V. A. och flera utländska läka-

resällskap. Dog i Jönköping, under en resa till

Götheborg, d. 24 Febr. år 1818, endast 53 år

gammal.
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124 Bjertrå.

Bjertr&, annex till Nora socken, beläget i Ångat-

manlands östra kontrakt af Hernösands stift, 4£
mil N. från Hernösand; består af 34 mtl. och bar

1,21 & invånare. I Bjertrå har fnnnits en kungs-

gård, der nu gästgifveri hålles. Här skall fordom

Norrlands öfverkonung Geiröder haft sitt säte, då

Jeresta by, med namn af Herrestad, varit ladagård,

hvarunder Stafre äfven lydt. Denna by, som förut

varit krono, till 1584, skall af konung Johan III

blifvit bortbytt emot Hof och Fogelsta ägor, då

Hernösand anlades. Bjertrå sockens areal finnes

upptagen jemte moderförsamlingens. Adr. S. Hernö-

sand, N. Bjästa.

Bjuda 1 Vlnkes barnsöl» en lek, bekant i

öster- och Westergöthland, utföres af ett par.

Hustrun stannar hemma och lagar till ; mannen går

omkring och bjuder. Han säger till en hvar i säll-

skapet: "Käre, kom till mig i Finkes barnsöl, på

en säck öl, en så bröd och en påse bränvin!" —
Den tilltalade svarar: Ma bevars! Hvem är hem-
ma och lagar till?" — "Det gör mor!" — Hustrun,

som emellertid smygt sig oförmärkt efter mannen,

skriker honom i örat: "Jag är med!" — Mannen

blir ond och kör hustrun hem; men då han kom-
mer till nästa person och förnyar sin bjudning, är

gumman åter tillhands, och ropar sitt: "Jag är

med!" — Sålunda fortfares laget om. Derefter

börjar han andra hvarfvet, och ber gästerna med-

taga förning, i matvaror af olika slag samt knif-

var och gafflar, m. m. Härvid frågas åter, hvem
som är hemma och lagar till? Mannen ger sam-

ma svar och hustrun tillkännagifver sin närvaro.

— När gästerna slutligen äro färdiga att komma,
inställer sig mannen hos en hvar, och ber dem
för all del att icke infinna sig; ty han kan ej få

gumman att stanna hemma och laga till. Då blif-

va gästerna vreda, banna, knuffa och slå honom,
allt efter eget infall.

BJuf» annex under Norra Wram, beläget i södra

Åsbo kontrakt af Lunds stift, i £ mil O.N.O. från

Helsingborg; innefattar 14 f mtl. och har 680 in-

vånare. Dess areal utgör 3,379 tunnland, af hvil-

ka 4 äro kärr och sjöar. Adr. Helsingborg.

BJufffft gammal och ännu i södra Sverige bruklig

benämning på korn. I en gammal öfvefsättning af

bibeln heter det: Fim bygybraud ok tua fiska.

njuggt Benajt, af Dansk härkomst, fogde och

anförare för en del af erkebiskop Trolles folk, öf-

verföll, med hundrade af dem, Jöns Olofsson, en

bland Gustaf Wasas höfdingar, i en badstuga vid

Thorstuna och ihjäl slog honom. Kort derpå blef

han likväl vid Enköping sjelf slagen af Olof Eriks-

son, och undkom med möda till Upsala.

Matthfas, en på sitt sätt namnkunnig per-

son , såsom en typ för det mest svalstiga och vidun-

derliga i skaldekonsten. Det första arbete, hvarmed

han framträdde: Skaldedikt öfver Sverige, tryckt i

Upsala dr 1789, och som följdes af: Allmaktens

lof, Sagobrott öfver Fornsaga och Saga i Atland

äro, såsom Thorild kallar dem, "ohärmliga mäster-

stycken i det alldeles rasande." Hans namn har

genom dem verkligen blifvit odödligt. Om hans

enskildta lefaad vet man ingenting annat, 9m ait

han en tid varit tullförvaltare i Nåden dal.

Bjmrbeck, Olof, son af hammarsmeden Jonas

Olsson på Bjnrbäcks bruk i Wermland, efter hvil-

ket han sedan upptog namnet, blef, genom en

välgörares, assessor Lindroths, understöd, satt i

tillfälle att studera, utmärkte sig snart genom sin

lätta fattningsgåfva , sina många kunskaper och si-

na stränga seder. Likväl gick hans befordran icke

fort; ty han var 3? år, då han ändtligen hann till

någon ordinarie beställning, den af cloquentim lek-

tor i Carlstad, hvilken han 14 år senare, 1801,
utbytte mot kyrkoherde-embetet i Philipstad, det

han innehade endast fyra år, eller till år 1805,
då han blef biskop i Carlstad. En sjuklighet , som
han aldrig kunde öfvervinna, ingaf honom tanken

att nedlägga detta embete, hvarifrån han blott

med möda kunde afvändas. I trots af denna sjuk-

lighet uppnådde han likväl 78 års ålder, och dog
d. 18 April 1829. Han har ntgifvit åtskilliga

skrifter, såsom: Granskning af Kants filosofie om
Gud och odödlighet, Om arbets- och korrektionshus,

Om Svenska ortografien, Betankande om Shakespeare,

m. fl. Dessutom efterlemnade han en mängd hit-

tills otryckta handskrifter.

BJurbecka kapellförsamling, är annex till Bott-

naryds socken, och beläget i Redvägs kontrakt af

Skara stift, till en del i Redvägs härad af Elfs-

borgs län och till en del i Wartofta härad af

Skaraborgs län, samt 3 mil V.N.V. från Jönkö-

ping. Dess hemmantal, areal och folkmängd fin-

nas upptagne jemte modersocknens. Adr. Jön-

köping.

Bjurbäck (med Åminnefors), ett jernbruk, belä-

get i Långsunds socken af Wermland. Har, med
eget tackjcrn, 3:ne härdar och 1 ,691 skepp:d 13

lisp:d privilegieradt smide, hvilket utskeppas på
Götbeborg, och hvarföre erlägges en hammarskatt

af 16 skepp:d 18 lisp:d 7 -marker. Med-delägare

är grefve C. G. Löwenhjelm. Disponent: Gaes af

Geijerstam. Smidesstämpeln är dels I. L., dels

L., genomdraget med en krok och ofvanpå för-

sedt med krona.

BJturfors, ett jernbruk i Norbergs socken af West-
manland, blef år 1656 privilegieradt, anlades 1667
af Isak Cronström , och dess privilegier blefvo år

1676 ytterligare bekräftade. Bruket har 3 här-

dar ocb 1,800 skepp:d privilegieradt smide, med
eget och köpt tackjern, hvilket smide skeppas på
Stockholm. Hammarskatten: 18 skepp:d. Förut

tillverkades här messingstråd till 800 skepp :d om
året, utom åtskilliga messingsslagare-arbeten. Äga-
re: C F. Bedoires sterbbusdelägare. Bruksstäm-

peln: W öfver F med en pil emellan och krona

öfverst.

BJturholin, en socken, belägen i Ångermanlands

nordvestra kontrakt af Hernösands stift, Wester-
bottens första fögderi, 4| mil V. från Umeå; hör

till 3 kl. konsist , består af 10^ mtl. och har

1,250 invånare. Dess areal utgör 258,592 tunn-

land, af h vilka 16,000 äro sjöar och kärr. Adr.

Nordmaling,
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m«kUni» med Carladals braks- och kapellför-

samling , annex till Carlskoga, beläget i Wisnnms
kontrakt af Carlstads stift, 7J mil V.N.V. från

Örebro; innefattar 19 { mtl. och har 1,812 invå-

nare. Dess areal är 37,492 tunnland, af hvilka

9,980 åio sjöar och kärr. Adr. Christinehamn

eller Örebro.

JaursaW» en socken, hörande till 2 kl. konsist.

#cb belägen i Leksands kontrakt af Westerås stift,

Nedre Siljans fögderi (Öster-Dalarne) af Stora Kop-
parbergs län, 2 mil N.N.V. från Fahlun. Dess

areal utgör 19,440 tunnl., af hvilka 4,150 äro

sjöar och kärr. Socknen består af 12 } mtl. och
har 2.565 invånare. Adr. Fahlun.

Bjnrnm, annex nnder Klefva, beläget i Winköls
kontrakt af Skara stift; annexet hör till Gudhems,
men modersocknen till Wilske härad, 1 £ mil S.S.O.

från Skara; består af 16 f mtl. och har 385 in-

vånare; dess areal är 4,420 tunnland, af hvilka

1,110 äro sjöar och kärr. Adr. Skara och St.

Bjurum.

Bjwlk, en marknadsplats, belägen i Hjortheds

socken af Småland. Här hålles marknad årligen

d. 26 Maj och d. 18 Augusti.

Bjmjr&J&er» annex till Norrbo, beläget i Helsing-

lands norra kontrakt af Upsala stift, 4^ mil N.V.

från Hudiksvall; består af 45| mtl. och har 3,125
invånare. Dess areal utgör 143,833 tunnl., af

hvilka 18,800 äro sjöar och kärr. Adr. Hudiksvall.

Bjärtt klabb, en landkänning, belägen i Löf-

ångs socken af Westerbotten, Hit trängde, år

1721, de härjande Ryssarnc; men återvände här-

ifrån.

BJJickern , en Jemtländsk rätt, som består af

hopkokad vassla, h\aruti kornmjöl är invispadt.

Degen lägges derefter klimpvis i kokande mjölk,

och dessa klimpar, med tillblandad t smör, utgöra

en läcker anrättning för Jemtländningarne.

Jttdesjtt, säteri i Möresjö socken af Småland,

består af 3 hemman, och är temligen väl bebygdt.

Dess ägare hafva varit Linnerhjelmar, m. fl.

BJttJtto, slaget vid. Se: Burisief.

Bjåftlfco, annex till Skenninge stad. beläget i Gö-
strings kontrakt och härad, af Linköpings stift och

Östergötblands län, | mil S.V. från staden. Kyr-

kan är en af de äldsta i länet. 1 tornet, bygdt

af huggen kalksten, äro tvenne kamrar öfver hvar-

aadra, hvilka Ingrid Ulfva skall hafva bebott un-

der oroliga tider. Hon var moder till Birger Jarl,

samt dog år 1252. År 1669 skall i dessa kam-
rar ännu funnits qvar af Ingrids husgeråd. Hon
skall hafva hitskänkt en klocka år 1240; men
hvilken sedan blifvit omgjuten. Man hade spådt,

att så länge hennes hufvud stod uppe, skulle Fol-

» kunga-slägton äga bestånd , hvarföre Birger skall

låtit inmura hennes lik, med hufvudet uppåt, i en

pelare i kyrkan. Vid en förändring i byggnaden

har man undersökt rigtigheten af denna tradition;

men ej funnit den bekräftad. Altartaflan är må-
lad af Hörberg. Socknen har 3,975 tunnl., af

hvilka 30 äro sjöar och kärr, och 440 tonni, lig-

ga i Aska härad. Den består af 33 mtl. och har

830 invånare. Adr. Skenninge.

asJKIfeo, ett gammalt jarlasäte. Han förmodar
att det förut legat sydvest från kyrkan, der man
funnit en stengrund. Några ställen häromkring
skola ännu bära minnen af ett slag vid Bjälbo.
Man har här funnit flera vapen. De 1,000 Danskar,
som stupat i slaget, skola vara begrafna på nor-
ra sidan om kyrkogården. Birger Jarls barn och
barnabarn ägde det efter hans död. Före år 1353
testamenterade hertig Eriks enko, Ingeborg, Bjäl-
bo till nunneklostret i Skenninge; men det återgick
till kronan under konung Gustaf I.

BJttlbo-brttUopp. Hertigarne Erik och Walde-
mar höllo här ett stort bröllopp, åt fem af sina

förnämsta tjenare. De många högtidligheterna der-
vid voro likväl endast föranstaltade i afsigt att

bemantla deras anslag mot sin broder, konung Bir-
ger, som de ville öfverraska i Håtnna. Härifrån
aftågade dc i hemlighet till ofvannämnde ställe.

BJttra härad, är beläget i 3:e fögderiet af Chri-
stianstads län; innefattar socknarne: VestraKarup,
med Houf; Förslöf, med Grefvie; Barkåkra, med
Rebbelberga; Hjernarp samt Båstad, med Torekow,
hvilka 2:ne sistnämnda utgöra en köping med fiske-

läge. Häradet innefattar 175^ mtl. och har 11,422
invånare. Dess areal är 55,704 tunnl., af hvilka

291 äro sjöar och kärr.

BJUta kontrakt, i Lunds stift, är äfven beläget i

Christianstads län och utgöres af ofvannämnde
socknar, hvartill dessutom komma Engelholm, med
Munkalungby, samt Tostarp, hvilket är annex till

Hjernarp, men ligger i norra Åsbo härad af sam-
ma län.

BJUrby, annex under Särestad i Åse härad, be-
läget i Wäne härads kontrakt af Skara stift, 2 }£
mil Ö. från Wenersborg. Dess areal utgör 3,402
tunnl. , af hvilka 1 5 äro kärr och sjöar. Det be-
står af 8 J mtl. och har 305 invånare. Adr. Lid-
köping.

Bj iirka, annex till Skara stads församling, är
beläget 1 £ mil S.S.0. från staden , i Skara stifts

domprosten. Annexet består af 5,369 tunnl., af
hvilka 1,660 äro sjöar och kärr, och utgöres af
16 £ mtl. Adr. Skara.

Björck Svensson» Sven» grosshandlare i Stock-
holm, född år 1777, död d. 28 Febr. 1815,
en vän af vitterheten och sjelf dilettant deri;

förf. af ett poem, kalladt: "Svar på frågan om
ålderdomen år ett tillstånd af förlorad sållhe?

ro. m., belönt med Svenska akademiens andra pris

år 1802 och utgifvare af den poetiska samlingen

Polymnia, hvartill han hem tade bidrag nr de fleste

af den tidens utmärkte skalders arbeten.

Bjttrenclou , JHtottfelavs, son till mjölnaren i Ny-
qvarn, Erik Mattsson, antog, då han beträdde sta-

dernas bana, namnet Mylonius, efter fadrens stånd,

blef vid 31 års ålder eloqv. professor i Upsala och
informator ål sedermera rikskansleren Magnus Gabriel

De la Gardie. Axel Oxenstjerna föste uppmärk-
samhet vid honom, använde honom i diplomatiska

värf , och då han härunder alll mera lärde känna

hans skicklighet, sände han honom såsom följesla-

gare åt sia son, Johan, till fredskongressen i Os-

nabruck, der han hade ett bestämdt inflytande på

17
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underhandtongarna oeti till 011 stor del tedde dt
förman. Efter fredsslutet fick han uppdrag att

ordna förhållanderna inom de nyförvärfvade Tyska

provinserna, och utnämndes år 1664 af d. v. för-

myndare-regeringen till riksråd. Här var han af

det anti-fransyska partiet och nödgades dervid of-

ta motverka sin fordne elers planer och afsigter.

Adlad år 1646, antog han namnet Björenctou. Ko-
nung Carl X yttrade om honom , alt han aldrig ägt

i sin tjenst eller ens någonsin känt en på samma
gång större statsman och bättre kristen. Han af-

léd d. 20 Ang. 1671, i en ålder af 65 år.

Bjttrtt, hvit björk, allmän björk (Betula alba),

ett större träd, som förekommer allmänt i hela

riket från Skåne ända till 70°, så väl på hög-

ländt, stenig, som på lågländt och fuktig mark,

men förändras i följd af olika växtställen, så att

fyra serskilda artförändringar nppkomma deraf , nem-
ligen a) den allmänna, b) B. pttbescens, med tjocka

och små lodna blad, växande här och der på fuk-

tiga ställen i mellersta landskaperna. c) B. laci-

rriata, med mycket hängande grenar och flikiga

blad, växer sparsamt på några ställen i riket,

deribland vid Ornäs i Dalarne hvaraf den blif-

vit kallad Ornäs-björk. d) B. inlermedia, endast

3 fot hög, med nästan runda blad, på långa upp-
rätta bladskaft. Dessutom får den allmänna björ-

ken i stenbunden mark ett vresigt , vackert ådradt

och segt virke hvilket benämnes Masur-björk ; i

kärr och på sumpiga ställen blir veden rätkluf-

ven och skör, och kallas då Glas-björk; i god jord

får trädet, då det blir gammalt, långa slokande

qvistskott, och kallas då Häng- eller Slok-björk.

Trädet fordrar omkring 50 å 60 år till full mog-
nad; men bör sedan ej lemnas längre qvarstående

på roten, emedan det lätt tager kärnröta ocb i

alla fall högst obetydligt tilltager i växten. Ve-
den användes, såsom bekant är, dels till bränsle,

hvartill den är förträfflig, dels till slöjdvirke,

hvilket, isynnerhet af masur-bjorken, är utmärkt
vackert. Barken, eller rättare barkhuden, som
far namn af näfver, användes till taktäckning,

korgarbeten, och med största fördel i stället för

läder till pumpar, isynnerhet i grufvor; sjelfva

inre barken begagnas till garfning. Genom trä-

dets borrning vårtiden erhålles den s. k. björkla-
ken, hvilken, genom tillsats af socker och kryddor
samt jäst, förvandlas till en starkt musserande vin-

artad vätska, benämnd björklake- eller konstgjord
champagne. Löfvet begagnas till foder åt fåren,

äfvensom till förgning af gult för husbehof; knop-
par samt hängen och frön utgöra orrames för-
nämsta föda.

Björk 9 ts»k, känd som författare af en balett,

ett på den tiden mycket omtyckt skaldeslag, be-
nämnd: Upptog vid Konung Carl Gustaf och Drottning
Hedvig Eleonoras BrölloppshögHd. Författaren kal-
las i Lidéns anteckningar: "Seeretarius Narvensis."
BjOrk eller Bfttatltyttaii , ett jernbruk i By
socken af Kopparbergs län, med 1 härd; skall vara
uppbygdt 1633, konfirmeradt år 1699 och har
55 skepprd. privil. smide med eget tackjern, och
11 lisp:d. hammarskatt. Utskeppningen sker pä

Gefle och Stockholm. Ägas af bergsmin. Braks-*

stämpeln: en månguddig stjerna.

BjttrkA, annex till Ulstorp, bolaget i Fira kon-
trakt af Lunds stift 3 mil N.N.V. från Ystad.

Det utgöres af 4^ mtl. och har 220 invånarn;

dess areal är 1,828 tunnl. , af kväka blott 6 är©

sjöar och kärr. Adr. Ystad och Söfdoborg.

BjOrkbern, jernbrnk i Garlskoga socken, af

Nerike, äger 1 härd, 1 skepp.d. 15 lisprd. ham-
marskatt, och 201 skepp.d. 5 Iisp:d. privil. smide

af köpetackjern, 26 skepp.d. 5 lispcd. frälsesmide,

samt spik och svartsmide. Utskeppar på Göthe-

borg och Stockholm. Smidesstämpeln: C. Ägare

O. P. Oxehufvud.

BJJtrke* annex till Tunhem, beläget 2£ mil 8.0.

från Wenersborg, 1 J mil från Trollhättan, i Wäne
härads kontrakt af Skara stift. Det består af 11

£ mtl. ock har 980 invånare. Dess areal utgör

6,966 tunnl., af hvilka 180 äro sjöar och kärr.

Adr. Wenersborg.

BjOrke, en socken, jemte Grude, Hudene, GjäJl-

by och Wesene, belägen i Kuttings eller Geseneds

kontrakt af Skara stift, Geseneds härad och Elfs-

borgs län, 3 | mil O.N.O. från Alingsås, 3 4 mil

N.N.O. från Borås. Socknen hör till 3 kl. kon-

sist., utgöres af 7 J mtl. och har 215 invånare;

dess areal är 3,772 tunnl., af kvilka 135 äro

sjöar och kärr. Adr. Alingsås.

BjOrke, annex under Roma socken, beläget i

Wisby stifts medelkontrakt, 2 mil S.S.O. från Wis-
by. Kyrkan är bygd af sten år 1182. Detta an-

nex bar en areal af 2,592 tunnl., af hvilka 110
äro sjöar och kärr; består af 9 4 mil. och räknar

195 invånare. Adr. Wisby.

BjOrkeberg;, en socken jemte Ledberg, hör till

3 kl. konsist. och är belägen 1 J mil från Linkö-

ping, i GuUbergs kontrakt och härad af Linkö-

pings stift och Östergöthlands lån. Kyrkans ålder

är okänd; men dess yttre tyckes bevisa, att den

är en af de äldsta i stiftet. Socknens areal utgör

2,546 tunnl., af hvilka blott 20 äro sjöar och

kärr. Den består af 16 J mtl. och har 371 in-

vånare. Adr. Linköping.

BJOrked eller BJOrkefors jernbruk i Sunne soc-

ken af Wermland, har 2:ne härdar, 1,066 skepp.d.

13 lisprd. smide med köpetackjern , hvarfore erläg-

ges 10 skepp:d. 13 lisp.d. 7 skålp. hammarskaft.

Utskeppar på Götheborg. Ägare C J. Tjeder.

Smidesstämpeln P. L., med krona öfver.

Björkegren, Julian Jakob, vice bibliothe-

karie, med kongl. bibliothekarie titel, vid kongl.

bibliotbeket i Stockholm, der han tjenstgjorde i

femton år innan han erhöll någon lön. Utgifvare

af 2:ne årgångar af Uppfosfrings-sållskapeis Tidnin-

gar, af ett ännu begagnad t Fransyskt Lexikon, af

den bekanta läroboken: Regners första begrepp af

de nödigaste vetenskaper, samt åtskilliga statisti-

ska arbeten. Född år 1752, död d. 14 Sep*.

1825.

Björkeklnrfs härad, är beläget i 6:te fögderiet

af Östergöthlands län och innefattar följande sock-

nar: Östra Ny med Rönö, Kudby, Å, Tåby och

Konungsund. Den 17 Ang. 1633 blef detta hårad,
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sånenn unéttpemt, femnadt åt pfultsgvefveu Johan

Casamk, ock d. 16 Juli 1651 rf drottning Chri-

stina ärfUågea hortgifvet åt honom, på kaos man-
liga litsarfvingar. Häradets areal utgör 46,911

tsmaL, af hvilka 1,265 åro sjöar ock kärr. Det

innefattar 260 1 mtL ock kar 4,576 invånare.

mefbeklBéJi kontrakt. Se: Wikhotands.

JMeaMa, ott märkvärdigt ställe i lOackeberga

suckens skargård, j- mil norr om staden Kalmar,

på en hallo eller en i sandet utskjutande udde.

Hamnen är så god, att den fordom någon gång
utgjort vinterqvarter för Svenska örlogsflottan.

Under konung Erik XIV:s tid var kar ett ansen-

ligt skeppsvarf för kronans räkning; ty örlegsskep-

pet Elefanten reparerades vid Björkenäs år 1564.

Flera fornleutaiugar af nas, kälkar ock kyrkogård

finnas på näset. . Traditionen i orten förmäler, att

kår fordom varit en stad, innan Kalmar uppkyg-

dos. Den skall kafva blifvit förstörd år 1036.

unj<fel&ete>s»p» annex under Bottebygd, beläget i

Bettebygds kontrakt af Götbeborgs stift, 2^ mil

VÄV. från Borås, 3| Ö. från Götheborg. Bet

består af 30 £ mtl., med 1,538 invånare, ock kar

eo areal af 28,836 tunoL, af bvilka 1,450 äro

kärr ock sjöar. Adr. Götbeborg.

nuJuWmmoiuuen (Stora och Lilla), kallas tvenne

rf de holmar, kvarpå staden Carlskrona är bygd.

Be innefatta tillsamman ett qvarter. I viken emel-

lan staden ock stora Björkholmen är en dockbygg-

aad anlagd.

»J»ritter* kallas ott slags kvit, starkt lerhaltig

mojotd, bvilken förekommer i Dalarne, Söderman-

and ock flera andra ställen i skogsbygder samt är

kögst ofruktbar.

m^krUlmge» socken, belägen i Nämnda kontrakt

ock kärad, Upsala stift och län, 1 J mil N. från

Upoala, kör till 2 kl. konsist. 1 socknen fin-

nas en mängd runstenar, och i prostgården roade

sig konung Gustaf I i sin ungdom emellan läroti-

den i Upsala. Socknen består af 72} mtl. och

kar 1,175 invånare. Dess areal utgör 23,166

tunaLf af kvilka 1,880 äro kärr och sjöar. Adr.

Ppsala.

uuJMklmmd, IesUt» andra theol. professor vid

Åbo universitet, år märkvärdig blott genom den

frh^iifr» historien om hans underbara bibehål-
' lande vid lif ock återställande till hälsan. Han

var nämligen född af fattiga föräldrar i Öster-

botten. Af medellöshet tvungen att öfvergifva

sina studier och åt errända till hemorten, blef

kan der, år 1709, öfverfallen af ströfvande Rys-

sar, kvilka plundrade honom, gåfvo honom två

sabelhugg i azela och ett spjutstygn i sidan.

Blidande och halfnaken flydde han midt i vin-

torn ock djupa snön, försågs af en barrahertig

människa med oa skinnpäls och kom sålunda till

Uleåborg, der kan först blef förbunden. Full-

komligt frisk klef kan likväl aldrig. Född 1686,

död 1734.

uuJeMuunmm» Mstfkssnm» en af Carl XH:s dra-

kantor, blef dödskjuten vid hans sida under belä-

gringen af Pultawa, den 16 Juni år 1709, i sam-

ma ögonblick konungen Wef sårad. Han var då

27 år gammal, således jämnårig med Carl sjelf;

hade, kolt ung, antagit krigstjänst som underof-

ficer, bivistat landstigningen på SeeJand ock se-
dermera följt Carl under alla hans krig. I slaget

vid Narva utmärkte kan sig ock befordrades till of-

ficer; tre år senare likaledes i träffningen vid Pal-
tusk, hvårföre han belönades med en Jifdrabants-

plats, hvilket då var en utmärkelse. I slaget vid

Paltava skola 21 af denna valda tropp kafva stu-

pat; men af dem känner man namnet endast på
fyra, nemligen Oxekufvud, TörneqviM

, Ridderborg

ock Björkman.

BJArkaism, JFrexlråk A*oU% son af en råd-

man ock handlande Björkman i Sigtuna, med borg-

mästaretitel. Egnade sig först åt fadrens yr-

ke, men beslöt sedan att gå juridiska vägen; blef

auskultant först i Svea, sedan i Wasa, hofrätt,

slutligen bergmästare i Wasa år 1789. Hans

egentliga håg drog honom likväl till theologien,

och hvarje stund hans embetsgöromål lemnade ho-

nom öfrig, egnade han åt öfversättning af bibeln.

Ar 1803 tog han afsked ock flyttade till en liten

egendom nära Upsala, der kan afled d. 28 Nov.

1807, i en ålder af 54 år. Han kar öfversatt

sex kapitel af Daniels bok, af Micha och flera af

Pauli bref.

Bjftrkna, bjerkna, björkfisk, bjelk (Cyprinns

blicca), en mjukfenig benfisk af omkring 5 tams

längd, hvilken förekommer allmänt i insjöar uti

de sydliga och mellersta landskap erna.

BJttrkata» socken, belägen i Sala kontrakt af

Westerås stift och Ttter Tjarbo kärad af West-

manlunds län, 2 i mil N.O. från Westerås, vid

Mälaren, hör till 2 kl. konsist., består aT 64 } mtl.

och kar 1,302 invånare. Dess areal är 14,117

tunnl., af kvilka blott 50 äro sjöar ock kärr.

Adr. Westerås. Socknen lärer i fordna tider blif-

vit kallad Birkestad eller Byrkstad. Dess många
fornlemningar utvisa, att den blifvit tidigt bebygd.

I socknen finnas tvenne säterier, nemligen Målham-

mar och Halsta. Det förra är mycket gammalt.

BJttrltsund, ett säteri i Tystkerga socken af Sö-

dermanland, består af 5 mtL, med underlydande

32 förmedlade mtl. Vidlyftiga anläggningar om-
gifva detta ställe.

BJOrlttleitsi 9 fuöskticka (Boletus fomentarius) , en

växt körande till fam. kattsvampar, hvaraf tven-

ne artförändringar förekomma, af hvilka den ena

växer på bok, öfverallt i de sydliga orterna, den

andra på björk i de nordliga; den begagnas till

beredning af fnöske, på samma sätt som tunder.

BJOrkvirvel (Rynchites betul»), en till skal-

baggarnas ordning hörande insekt , af J 4 tams

längd, hvilkea lefver på unga björkar, hvars löf,

knopp och unga skott den förstör, dels derigenom

att de uppäta dem, dels derigenom att de lägga

sina ägg uti de späda löfven, som förstöras af

de utkläckta larverne, på det sätt att blott hin-

norna återstå uppblåsta och fyllda med larvernas

exkrementer.

BJttrkvik, socken, belägen i Nyköpings vestru

kontrakt af Strängnäs stift, Jönåkers kärad ock

Södermanlands län, 3$ mil V.N.V. från Nyköping,
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128 Bjftrkå* BJftra.

vid Yngarn. Socknen hör till 2 kl. konsist., be-

står af 85} rotl. och har 2,969 invånare. Kyr-

kan är mycket gammal, och har vid invigningen

blifvit kallad Templum S:ti Nicolai; var i början

mindre och sannolikt en korskyrka. Sedan har hon

blifvit tvenne gånger utvidgad , först af Finnar, som

i konung Carl IX:s tid inkommo att odla Kålmården,

(bvilken tillbyggnad ännu på 1740-talet kallades

Finnkyrkan), och sist år 1685. En kyrka stod för-

ut i trakten af Yngarn då denna var bebygd. Jätle-

stenarne eller Neckens borg, belägne inom socknen,

äro tvenne ofantliga remnade klippor i lodrät ställ-

ning 17 alnar i höjden, på en slätt vid Linderån

nära Ödesängen. En byväg går midt emellan dem.

De hafva förmodligen utgjort en enda klippa. Tra-

ditionen förmäler, att en jätle som ridande fört

dessa stenar på hästryggen, och förföljd af en

annan hastigt velat undkomma, hår afskurit tåget

och afvältat stenarne i Linderån, som deraf tagit

ett annat lopp. Om någon af dem här stupat är

ovisst; men Necken tros i denna borg hafva sin

boning då han, uppstigen ur hafvet, besöker byg-
dens floder . och undervisar i musik. Socknen in-

nesluter inom sina gränsor en betydlig del af Kål-

mården, samt flere större och mindre sjöar; dess

areal är 48,623 tonni., af hvilka 8,150 äro kärr

och sjöar. Adr. Nyköping.

BJftrka, ett jernbruk i Öfver Lännäs socken af

Wester-Norrlands län, med 3 härdar, har 1,350

skepp:d. privil. smide af eget tackjern, och skep-

par på Hernösand och Stockholm. Hammarskat-
ten utgör 3 skepp.d. 13 lisp:d. 10 skalp. Ägare:

excell. friherre J. Nordenfalk. Bruksstämpeln: C.

N. F.

HJttrktfogfl kapell, annex till Fredsberg, beläget

1 norra Wadsbo kontrakt af Skara stift, 2 mil Ö.

från Mariestad vid Götha kanal, och har 850 in-

vånare. Dess hemmantal och areal upptages jem-
te modersocknen. Adr. Mariestad.

BJftrktt, en ö, belägen i Björkfjärden af Mäla-

ren. Ön hyser en otrolig mängd minnesmärken,

särdeles grafhögar, i hvilka många fynd tid efter

annan blifvit gjorda. Dessutom finnas der, på ett

temligen högt berg, lemningar efter en skans.

Att Björkö fordom varit en stad (det namnkunni-

ga Birka) hafva många sökt, men ingen ännu för-

mått bevisa. — En minnesvård öfver Ansgarius

upprestes härstädes år 1836.

BJttrktt, en socken, med Näfvelsjö, belägen i

Östra härads kontrakt af Wexjö stift, Jönköpings

län, 2 mil S.S.V. från Eksjö. Socknen hör till

2 kl. 2 afd. konsist., består af 33 J mtl. och har

1,450 invånare. Vid kyrkan äro lemningar af en

offerlund samt grifthögar , och på Nömme ägor i den-
na socken, hafva silfvermalms-skärpningar fordom
blifvit funne. Dessutom anträffas här en mängd
minnesmärken. Socknens areal utgör 17,565 tunnl.,

af hvilka 3,078 höra till södra Wedbo härad, och
3,210 äro sjöar och kärr. Adr. Uvetlanda.

BJÖrlanda, annex till Säfve, beläget i Elfsyssels

södra kontrakt af Götheborgs stift, 1 1 mil N.V.
från Götheborg. Dess areal utgör 9,095 tunnl.,

af hvika blott 25 äro sjöar och kärr. Kyrkan är

tillbygd år 1734, och finnes i henne åtskilliga

katholska lemningar. — I socknen anträffas en

mängd minnesmärken, af bautastenar och grafhö-

gar, såsom vid Högstena, Kolseröd och Röra. Den
består af 39 J mtl., och har 1,256 invånare. Adr.

Götheborg.

BJttrn (Ursns), ett till rofdjurens andra afdelning,

hälgångare, hörande djurslägte, hvilket bebor nor-

ra hemisferens kallaste trakter, antingen närmare

polen, eller i bergstrakter, som ligga nära snö-

gränsen , och lefver så väl af . vegetabilisk som
animalisk föda. Af de flera arter som höra till

detta slägte finnes hos oss blott en, nemligen:

Europeiska landtbjörnen (Ursus arctos) , af hvil-

ken dock förekomma tvenne artförändringar, åt-

skilda så väl till storlek som till skapnaden, så

att några författare anse dem för olika slag.

Den större allmänna björnen eller slagbjörnen,

är 6—8 fot lång, 2—3 fot hög, till färgen

varierande, isynnerhet efter olika ålder, antin-

gen helt svart, då den är alldeles fullvuxen,

mörkbrun som är den vanligaste färgen, brun-

black med eller utan hvit ring kring halsen, i

första eller andra året, eller brun med hvita hår-

spetsar, då den är mycket gammal och far namn
af silfoerbjörn. Stundom förekommer den äfven helt

och hållet hvit, ehuru högst sällsynt. Färgen om-
vexlar dessutom efter årstiderna och är vackrast

samt jeranast om vintern. Den lefver i enslighet,

uti de vildaste och skogrikaste trakterna af riket,

och träffas sällan i de sydliga orterna. Björnen skal

lefva i engifte och begge könen uppsöka bvaran-

dra vid parningstiden, hvilken infaller i Augusti,

hvarefter honan går drägtig i 6 till 7 månader,

och framföder då i idet 1—3 ungar, som dia

henne till fram på sommaren och vårdas äf-

ven påföljande vinter, antingen uti samma, eller

ett annat ide, om hon under tiden åter blir dräg-

lig. Födäranena utgöras, isynnerhet för de yngre,

af växtämnen, särdeles saftiga växter, såsom an-

gelika, fjäll tistel samt rötter, mogen säd och
framför allt skogsbär samt håning, emedan de

äro stora älskare af sötvaror. Då han blir äldre

eller genom någon omständighet retad, så att han
får vana att slå boskap, blir han deremot ganska
begärlig på animalisk föda och i följd" deraf ett

farligt skadedjur, hvilket anställer betydliga härj-

ningar bland boskapen under sommarmånaderna , sär-

deles då sommaren är klar och torr. Menniskor
angripas ej af björnen, så vida han ej är sårad

eller uppretad genom förföljelse. Då han anfaller

sker det alltid i upprätt ställning, hvarvid han an-
tingen slår sitt rof med framtassarne eller söker
qväfva det medelst en omfamning, och vanli-

gen först sedan han slagit det till marken, an-
vänder han tänderna. Det slagna djuret bär han
vanligtvis bort emellan frambenen, gående uppratt,

och nedgräfver det i ett kärr, der han, efter en
eller ett par dagar, infinner sig för att uppäta
det. Mot slutet af Oktober upphör han att åta

och går i medlet af November i ide, på en bädd
af granris, mossa eller ljung, uti en bergsklyf-

ta, en håla eller under knllfallna träd på slå-
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BJttrn. BJttrnber*. 129

ta marken, sedan han förut fallkoniligt uttömt

tarmkanalen, med undantag af en sammangyt-
tring af kåda och tallbarr, som far namn af

"tappen
11

och fastnar ytterst i ändtarmen. Innan

han ingår i idet ligger han några dagar, så-

som det kallas, på brått, vid ett öppet ställe nä-

ra derintill, för att se om trakten är säker, och

gamla björnar ligga ofta så hela vintern , standom
alldeles öfversnögade. Under vinterhvilan lägger

björnen allt mer och mer på hållet , ända till slutet

af Februari, då han börjar magra, till dess tappen

lossnar, då hungern drifver honom till verksam-
het, hvilket äfven inträffar om han dessförinnan

uppjagas ur idet, så att tappen lossnar. — Björnen

jagas eller fångas på flere sätt, dels genom hvärf-

ning eller ringning, medan han ligger i idet,

dels med björnhundar, sedan han blifvit uppdrif-

ven derutur, hvarvid han förföljes och jagas på
skidor; dels om sommaren medelst skallgång eller

med åtskilliga slags giller, såsom gillerbössa, led

eller ett slags stor båge, hvilken framdrifver ett

spjut, då gillringen går lös; fläka, ett slags med
fotanglar försedd ram, som utlägges och betäckes

med mossa, stock eller lamm, ett slags kolossal

råttfälla; samt i grop af minst 7 alnars djnp, hvar-

vid håning nyttjas till bete. Björnens begärlighet

efter håning har gifvit anledning till ett annat sätt

att fånga honom, nemligen sålunda, att en bikupa

eller trädburk med håning uppsattes i ett träd och

der nedanföre en grof trädklabb, hängande på en

vidja, hvilken hindrar björnen vid dess uppklät-

trande , hvårföre han skjuter undan den med tassen

,

men då denna genast återfaller, blir han uppretad

och ger honom ett hårdt slag, hvarigenom denna

vid återfallandet träffar honom med större kraft,

och på delta sått narras han att mörbulta sig

sjelf, så att han slutligen blifver på platsen. Äf-
ven dess begär till brännvin begagnas i Finland

för att fånga honom
, på det sätt att en blankskurad

kopparkittel nedgräfves jemt med bräddarne och

fyllos med brännvin, hvarigenom björnen lockas

att taga sig ett så starkt rus, att han blir liggan-

de på stället för att sofva det af sig, hvarunder

man passar på och nedlägger honom. Annars skju-

tas han äfven från lafve eller gäll, ett slags läk-

tare, hvilken uppsattes väl dold i ett träd inom
skotthåll från ett ställe der björnen nedlagt nå-

got större kreatur, och dit han således återvän-

der för att förtära hvad han ej i första målet or-

kat med, och hvarvid de uti lafven dolde jägar-

na nedlägga honom.

Den mindre varieteten kallas myrbjörn, myr-

te**, och är endast 4—5 fot lång, till färgen

alltid brun, med trubbigare nos och hårrikare pels

än den förra. Han lefver i de nordligaste trak-

terna af riket och är mera sällsynt än slagbjör-

nen. Dess födämnen utgöras nästan uteslutande

af växtämnen samt myror; men icke desto mindre

är han ett farligt skadedjur, ty han är ytterst il-

sken och lättretad, hvarvid han angriper både

människor och kreatur, likväl icke om han ej sjelf

af dem blir anfallen, och djur som han dödar

lämnar han alltid orörda på stället. För öfrigt

skall han, till lefnads- och fortplantniagssätt, oeh
såsom unge, äfven till färg och utseende, full-

komligt likna slagbjörnen. Dess naturalhistoria

är icke fullkomligen utredd. Köttet af björnar,

isynnerhet rökta skinkor af sådana som blifvit

fällda om vintern, anses såsom läckerheter. Hu-
den utgör ett starkt och temligen värderadt pels-

verk', samt betalas med 15 till 20 R:dr B:ko. År-
ligen fälles i riket omkring 130 stycken björnar,

och dervid bar man gjort den märkvärdiga iakt-

tagelsen, att ingen ungstinn hona vetterligen blif-

vit nedlagd.

BJttrn JernaIda* Den förste Svenske konung
med namnet Björn, son till Ragnar Lodbrok och
Aslög. Björn var en ryktbar viking, hvars för-

nämsta bedrift blef det hämdekrig, han utförde mot
Engelske konungen Kila. Han afled i sin bästa

ålder, enligt Lagerbring, i Frisland. Dalin upp-
ger dödsåret 870.

BJttrn II 9 Krlksson, om hvilken Lagerbring

vet ingenting, men som Sh. Rosenhane likväl an-
för i sin konungalängd och kallar honom Wigarfs-

Kung. Skall snart hafva lemnat regeringen åt si-

na två söner: Krlk och

BJttrn III på Måga, om hvilken man ej

känner annat, än att Ansgarius sannolikt under

hans tid inkommit till Sverige. Han hade först

sin broder och sedan sin brorson till medregent.

BJttrn IV, son till Erik Wäderhatt och fader

till Erik Segersal!. Han skall hafva regerat i 50
år och aflidit år 933.

BJttrn , Oabrlel, en tid skådespelare vid Sten-

borgska theatern i Stoekholm , sedan boktryckare i

Linköping, känd genom flera, merendels lokalisera-

de, öfversättningar af utländska theaterstycken och

genom en original-dram : Den förförde ynglingen,

egentligen en imitation från Engelskan. Den gjor-

de mycken lycka på sin tid. Födelse- och döds-

år obekanta.

BJttrn och Fojreln äro bekanta klippor i hafvet

utanför staden Öregrond. Den första sträcker sig

4 mil i längden. Här uppsattes år 1 768 ett sjömärke.

BJttrna, en socken i Ångermanlands vestra kon-

trakt och norra fögderi, Hernösands stift och

Wester-Norrlands län, ligger 11 £ mil N.N.O. från

Hernösand. Socknen bör till 3 kl. reg., består af

10 mti. och har 1,146 invånare. Adr. S. Bjästa,

N. Nordmaling.

BJorabacken, en större ättehög på Mundsön i

Mälaren. Man har antagit att konung Björn Jern-

sida ligger begrafven i denna hög. Men hvad tro-

värdighet denna och dylika uppgifter förtjena,

lemnas derhän.

Björnberg, Jon, hette förut Larsson och var

kronofogde i Walla och Kåkinds härader, adlades,

till belöning dels för de penninge-försträckningar

han gjorde kronan, dels fqr det han, år 1644, på

egen bekostnad uppsatte en kavalleritrupp, hvar-

med han företog åtskilliga anfall emot Danskarne

och afböjde deras angrepp på Svenska gränsen.

Död 1663.

Björnberg, Mfklne, kommerseråd, kommen-

dör af W. 0., död år 1829, var chef för ett

#
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130 m«nHf.
af de på hans tid största handelshuset och skepps-

rederierna i Götheborg. Han är i synnerhet be-

kant genom det s. k. Björnbergska kriget. Det ha-

de nemligen lyckats B., att på arrende få ensam

étvertaga kronobräoaerierna
,

hvilket, måhända i

förening med hans stolta och högdragna väsende,

uppretade både hans medbröder och folket. Ett

formligt uppror ägde rum i November 1&Ö0, hvar-

vid Björnbergs hus blef förstörd t, brännvinsmaga-

sinet plundradt, det i staden liggande Stedingkska

regementet afväpnadt och flera oordningar begång-

na. En militärstyrka af ett kavalleri- och ett in-

fanteri-regemente förlades i staden, hvilken, till

straff, en längre tid måste underhålla densamma.

BJttrnbilr, brämbär, käringhaHon (Rubus fruti-

cosos), en liten buskväxt, hvilken förekommer tern-

ligen allmänt i skogstrakter, särdeles i kustorter-

na, samt af fyra serskilda artförändringar. Då den

har något stöd uppväxer den till 4 å 5 alnars

höjd; i annat fall hänger den gerna nedåt mar-

ken. Bären äro djupt purpurfargade eller nästan

svarta; men af angenäm lukt och smak, samt be-

gagnas till syftning.

Björndansen. Denna högst egna, Lappska folk-

dans företages omedelbart efter den festmåltid,

som äger rum , då en björn bl ifvit fångad. Orden

,

hvilka åtfölja melod.en, innefatta ett loftal öfver

den, som ringat björnen, och i festligheten delta-

ga så väl män som qvinnor.

BJftrirtonsen. Denna lek tillgår sålunda, att

fyra eller flere karlar lägga sig framstupa på golf-

Tet, med hnfvudet vändt inåt, mot samma medel-

punkt, och kroppen såsom radier i en cirkel.

Golfvet vidröres endast med flata handen och tå-

spetsarne. Sålunda hoppa de på händer och föt-

ter, efter takten till en melodi (se: Arvidsson* Sven-

ska Fornsånger, ///), under oafbruten kretsrörelse,

hvarvid de vexelvis, draga händer och fötter till-

hopa, och sträcka dem åter utåt. I förra händel-

sen vändas händer och fötter inåt mot hvarandra,

i den senare utåt ifrån hvarandra. Dessa rörelser

äro så snabba, att de ske två gånger inom hvar-

je takt. — Dansen erfordrar mycken vighet och
styrka.

Björneborg, ett jernbruk i Wisnuros socken af

Wermland. Har fyra härdar, 24 skepp:d hammar-
skatt, 2,400 skepp:d privilegieradt smide med eget

och köpt tackjern, hvilket smide utskeppas på
Götheborg. Vid bruket finnes stålugn och serskUd

räckhammare. Ägare: 0. Nordenfeldts arfvingar.

8midesstämpeln : 0. P. S. med krona, samt bistäm-

pel: en ringad pil.

BJttrnekullA, en socken, jemte Broby, hörer till

3 kl. reg. och är belägen i södra Åsbo kontrakt

och härad, Lunds stift och GbrisHanstads län, 1|
mil S.S.O. från Engelholm och 2 \ mil N.O. från

Helsingborg. Socknen . består af 14 J mtl., och
har 640 invånare. Dess areal utgör 4,305 tunn-
land jord. Adr. Åby.
Björner, Krlk Julius, assessor i anliqvitets-

kollegium och sekreterare derstädes, en lärd och
flitig femforskare, utgifvare af en mängd skrifter

öfver sm vetenskap, hvaribland isynnerhet Nordi-

ska kdmpadaier, Jnksdmng tig då yfverbtrne Géthers

gamla hdfder, m. fl.; men som man förebrår en
hårdläst stU och alltför mycket begär efter hypo-
theser, för att bestyrka den Nordiska historiens

höga ålder och dess invånares ära och bedrifter,

ett begär, som han delade med mängden af sin

samtids antiqvarier. Född 1696, död 1750.

Bjornfjaril (Bombyx rubi), en insekt, hörande

till 4:e ordn. fjärilar, af J till 1 tums längd och
nära 2 J tums bredd emellan vingspetsarne, till

färgen rödbrun eller gråbrun med ljusa antenner

och två ljusa paraleHa streck öfver vingarne. Är
i utbildadt tillstånd sällsynt; men larven, björn-

masken, förekommer deremot mycket allmänt på
baskar och bland gräs, och är en ibland de in-

sektlarver, hvilka årligen i mer eller mindre grad

skada gräsväxten.

BJOrnflluo kallas en skadad runsten på Drostorps

ägor, i Sandby socken af Öland.

Björnland*, en socken, belägen i Daga kon-
trakt och härad

,
Strengnäs stift och Södermanlands

län, 2j mil från Mariefred, 4} mil från Nykö-
ping. Socknen hörer till 2 kl. konsist. , bestar af

50 j- mtl. och har 1,580 invånare. Dess areala

vidd är 23,768 tannland, hvaraf 4,200 äro sjöar

och kärr. Adr. Södertälje.

Björnmors*, sopmossa, skurmossa, sparfhafra,

gucknråg, kråkkorn, kråkhvete, pukhafra (Poly-

trichum commune), en löfmossa, som förekommer
af tvenne förändringar, af hvilka den ena (P. auran-

tium), växer i kärr; den vanliga deremot i mindre

sterila skogstrakter öfver hela riket, och är den

största af våra mossarter. Den begagnas till åt-

skilliga mindre husbehof, såsom vid skurning i

stället för trasor, samt till inpackning af glas

och dylikt.

Björnost, en Wermländsk rätt, som består af

stekt kalfblod, i hvilken mjöl är inrörd. Den kal-

las i Westergöthland blodpannkaka.

Björnram* Den lithurgiske erkebiskopen Andreas

Laurentii var af denna slägt. (Se vidare: Lauren-

tii, Andreas.) Af detta namn äro dessutom flera

personer bekanta hos oss:

Björnram, Unna Larsson , amiral under Erik

XIV:s tid, då han utförde åtskilliga expeditioner

mot Danskarne, samt uppbragte flera af deras och
Lybeckarnes skepp; utnämndes år 1568 till ståt-

hållare öfver hela Finland, samt öfverste-befall-

ningsman öfver W* borgs slott, hvarmed sedan för-

enades Nyslott, Borgå och Raseborg. Härunder

skickades han till Revel , att fordra ersättning för

de gods, som härmästaren Gotthard Kettler af-

händt Svenskarne, hvarvid han öfvertalade Revels

invånare, att underkasta sig Svenska kronan. Död
1571.

Björnram, liars Olofsson, var en ibland dem,
som först deltogo i Gustaf Wasas uppresning, ut-

nämndes af honom, d. 23 April 1521, till höf-

vitsman för 7,000 man, och slog Danskarne vid

Westerås. Vid Stockholms belägring blef han illa

skadad i hufvudet af en sten; förordnades samma
år till fogde öfver Norrland, och adlades af Erik

XIV år 1561.
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BJtnHMa, Cfcntster Mattsaoåi , ffeorénaéts

år 1598 af hertig Carl til] slottslofven på Ny-
slott; men blef följande året, d. 10 Nav., på
bana befallning halshuggen, och dess barvad upp-
satt på rådstugamuren i Åbo. Han var gift med
riksrådet Erik Stålarms dotter, och misstänktes så-

ledes af Carl, som utöfvade på magen den håmd,
fen Innu icke ansåg tiden vara inne att släcka på
svärfadren. — Under senare tider bekant med
detta namn är:

m\J*nu»min, titulerad protokolls-sekreterare, född

i Finland, en man, som förde ett stilla, indraget

lefnadssätt, och utmärkte sig hvarken genom om-
växlande öden eller talanger och snille, blef lik-

väl på sia tid namnkunnig, såsom föregifven ande-

skådare och besvärjare, såsom stående i förbin-

delse med den osynliga verlden och beherrskande

den. Hans födelse- och döds-år, sjelfva hans dop-
namn, äro obekanta. I Biografiskt Lexikon och
Svenskt Pantheon finnas berättelser om ett par af

honom tillställda andebesvärjningar, hvilka utvisa,

att de, liksom alla sådana, hvilade på ett bedrä-

geri, och utfördes genom någon kunskap i kemi-
en och fysiken.

W&érmm fa**, en väldig ättehög belägen vid byn
Hatuna, i närheten af Upsala stad. Man har an-
tagit att konung Björn, hväken i häfderna kallas

Qjom på Håga, hvöar härstädes. I närheten fin-

nes en grundmur efter en gammal byggnad.

mOraatJenraia , Magnum P*re>dr. Ferdinand ,

son af envoyén Magnus Olof Björnstjerna , och född

i Dresden d. 10 Okt. 1779, kom vid 14 års ål-

der till Sverige, der han samma år ingick i mili-

tärtjänst, som fendrik vid lifregements-brigadens

värfvade infanteri. Jfiå krigets utbrott år 1808
var han stabskapten och öfver-adjutant vid Finska
bärens generalstab, befordrades till major, samt
deltog i flera af fälttågets vigtigaste foretag. Han
var en bland de ifrigaste befordrame af 1809 års

revolution och skickades, efter dess fullbordande,

med ett hemligt uppdrag till Napoleon. År 1813
öfverste för Kalmar regemente, bivistade fälttå-

get och utförde enskildt åtskilliga uppdrag, såsom
öfvergången vid Wörlitz, anfallen på Dessau och
Fredriksort; blef chef för fältmarskalken grefve

Stedingks generalstab och sedermera general-adju-

tant för yttre arenderna vid hären i Norrige. År
1815 befordrades han till chef för generalstaben,

hvilken plats han innehade till dess han år 1828
utnämndes tiH minister i London. Friherre, gref-

ve, general- löjtnant, kommendör af S. 0. med St.

K. och Serafimer-riddare. Han har uppträdt så-

som författare i politiska och statsekonomiska äm-
nen. De förnämsta af hans skrifter äro: Grvnder

för Nationat-representatiottens ombyggnad och fér-

emkting, Om beskattningen$ grunder, Det Brittiska

riket i Ostindien, Om Hindvernes theogoni, filosofi

adfc kosmogoni, m. fl.

J*ra«t*til 9 Jakob Jonas, adjunkt och slut-

ligen ordinarie professor i österländska och Gre-

kiska litteraturen i Lnnd, bvilken syssla han dock

ej kom att tillträda, och bekant genom den utgif-

aa betkrifningen öfver sin resa i Frankrike , Ita-

lien, Behwettz, Tyskland, Hottand, England, Tur-

kiet och Grekland, som utkom efter hans död.

Denna rosa företog han dels med sin lärjunge,

friherre Kodbock, dels slutligen på allmän bekost-

nad, och han afled derunder i Salonichi, d. 12
Juli 1779, i en ålder af 48 år. Han var af en

stark kroppsbyggnad, af naturen liksom född till

resande, hvårföre också Laväter begärde fa af-

teckna honom, såsom typen för en sådan. Endast

hans outtröttliga själs-ansträngningar, i förening

med tidiga, nödtvnngna, umbäranden af det ound-

gängligaste, kunde undergräfva en så stark fysik.

I ungdomen hade han att kämpa mot otaliga för-

sakelser, hvilka gingo så långt, att han, under sin

studii-tid i Strengnäs, måste i hökareboden tigga

sig skraptalg för sin lampa, och föll i ett slags

sinnessjukdom, följden af den oupphörliga läsnin-

gen och bristen, ofta på det nödvändigaste.

llJtlrmO, en urgammal sätesgård i Frötuna socken

af Upland, ägdes år 1354 af Nils Kittelsson Wase,
och har sedermera tillhört flera adliga familjer.

Egendomen består af 2 mil.

BJttrmtt, med StåUMI, säteri i Aby socken och

norra Möre härad af Småland. Bekant såsom fle-

ra adliga familjers hemvist ända från medeltiden.

Björne har en mycket vacker belägenhet vid hafs-

kusten, 2 mil norr om Kalmar, och utgör, jemte

underlydande hemman, 37 £ mtl.

HJttrnkotr* en socken, belägen i Köpings kon-

trakt af Westerås stift, Åkerbo härad af West-
manlands län, 4 J mil S.V. från Westerås, £ mil

från Köping, hör till 2 kl. konsist., består af

78 mtl. och äger 1,318 invånare. 1 socknen fin-

nas tvenne säterier, nemligen Grönö och Eknö,

båda mycket gamla. Kyrkans ålder är oviss; men

hon har icke längesedan undergått en betydlig re-

paration. Konung Carl XI jagade ofta och höll

öfningar med trupperna i nejden af denna kyrka.

Socknens areal är 8,817 tunnland, hvaraf 20 äro

sjöar och kärr. Adr. Köping.

BJttralftter, en socken, med Lugnås och Bresäters

kapell, belägen i Kinna kontrakt af Skara stift,

Wadsbo härad i Skaraborgs län, 1 mil V.S.V. från

Mariestad vid Wenern; hör till 2 kl. konsist., be-

står af 20 f mtl. och har 1,212 invånare. Kyrkan

är af sten och ombyggd 1754. Då drottning Chri-

stina, d. 19 Okt. 1650, besökte prestgården, er-

höll dåvarande kyrkoherden, Mauritius Laurentii,

donationsbref för sig och sina efterkommande på

2:ne hemman i Björsäters by. Denna donation be-

kräftades af konung Carl XI 1675 och af konung

Fredrik I 1721. På Korsbacken i denna by har

fordom stått ett kors. Man tror att här varit en

grifthög, helst man vid gräfning deruti funnit ur-

nor. Vid rusthållet Kolsäter finnas lämningar af

en borg, hvilken, enligt sägen, tillhört Folkungar-

ne. En gård i byn Asen har egen lastageplats,

vid en vik af Wenern ocb är väl byggd; tillhörde

1813 kommerserådet 0. Dyréen. Af socknens areal,

10,461 tunnland, höra 4,791 till Kinne härad, och

170 äro sjöar och kärr. Adr. Mariestad.

HjörsåUter, en socken, jemte Yxnerum, bör till

3 kl. konsist., är belägen i Skärkinds kontrakt af
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Linköpings stift, Bankekinds härad af Östergöth-

lands lan, 2* mil S.O. från Linköping. Socknen

skall hafva namn af den mängd björnar, som fordom

uppehållit sig härstädes. Kyrkan är byggd af sten

och har 2:ne altartaflor, målade af Hörberg. I

slutet af 17:de århundradet skall här hafva fun-

nits näktergalar; men dessa äro numera försvun-

na. Dessutom förekomma talrika minnesmärken,

såsom på Odensgöls ägor och vid Walberget,

hvilket säges hafva fått sitt namn af en viking,

vid namn Wale. Här finnas lemningar efter en

borg. Enligt traditionen, skall ett slag fordom

hafva stått på Tockakdrret
,
beläget på gränsen af

denna och Wärna socken, emellan trenne småko-

nungar Wale, Renne och Töcken, hvilken sist-

nämnde der skall hafva stupat och gifvit stället

sitt namn. Björsätter består af 24 £ mtl - °ctt h*r

1,230 invånare. Dess areal är 16,941 tunnland,

af hvilka 3,580 äro sjöar och kärr. Adr. Lin-

köping.

Bla-berget, ett högt berg, beläget i Bjursås

socken af Dalarne, på hvilket, enligt berättelse,

solen skall kunna synas hela nattetf vid midsom-

marstiden.

Blacken 9 en fjärd i Mälaren, som utsträcker sig

emellan Snäfringe och Siende härader i Westman-
land samt Öster- och Vester-Rekarne i Söderman-

land. Anses hafva fått sitt namn af vågornas

hvithet {blackhet). Den är nemligen känd för en

af de stormigaste i Mälaren.

lacklag (Ammodytes lancea), en mjukfenig ben-

fisk, af 5 till 6 tums längd, med kort hufvud och

små ögon; öfra delen af kroppen blekgrön och med
svarta fläckar på hufvudet. Den finnes i Kattegatt

och Östersjön , samt leker i slutet af Augusti månad.

Blacksta, en socken, med Wadsbro, alternativt

konsist. och patron, af 2 kl., belägen i Oppunda

östra kontrakt af Strängnäs stift, Oppunda härad

och Södermanlands län, 4 mil N.V. från Nyköping.

Patronats-rätten tillkommer ägaren af Lagmansö,
som ensam kallar komminister. Socknen består af

18 mtl. och har 470 invånare. Af dess areal,

5,508 tunnland, äro 1,120 sjöar och kärr. Adr.

Nyköping.

Blackstad, annex till Locknevi, beläget i södra

Tjusts kontrakt af Linköpings stift, 2 j- mil från

Wimmerby och 3 \ mil V. från Westervik. Sock-

nen utgöres af 22 mtl. och har 1,264 invånare;

dess areal är 19,046 tunnland, af hvilka 1,470 äro

sjöar och kärr. Adr. Wimmerby.
Blacksaa-ber*et, ett högt berg och landkänning

i Delsbo soeken af norra Helsingland. Berget är

bekant för sina hålor och derom gängse traditioner.

Blad, Andera 9 en på sin tid ansedd läkare, äf-

ven fornforskare, och, såsom sådan, kallad till

ledamot af vitterhets-, historie- och antiqvitets-

akademien. Född 1748, död d. 14 Sept. 1834.

BladjprOnt är det gröna färgämnet uti växter el-

ler delar deraf, utmärkt genom sin egenskap att

förekomma i tre olika modifikationer, nemligen

ljusgrönt, sådant det finnes uti nyss utvecklade

blad, mörkgrönt, i äldre blad om sommaren, ock

brungrönt i torkade blad. Genom inflytandet af

lägre värmegrader, frost, förändras det gröna
ati lefvande blad till gult eller rödt, och uti det

döda (vissnade) till brunt.

BladJa**, bladsputar (Aphidiae), ett insektslägte

,

hörande till tredje ordningen skinnbaggar, hvilka

hafva sitt tillhåll på växter, särdeles deras blad,

och hvaraf finnes nästan en serskild art för hvarje

ört. Deras kropp är äggrund och kullrig, till

färgen gröngrå, försedd med långa spröt och på
gumpen med två utstående rör, hvarigenom de
utgjuta en söt vätska, hvilken sam'ar sig på växten

i form af droppar och får namn af håningsdagg.

Vissa arter, eller generationer af samma art, äro
försedda med hvita uppstående genomskinliga vin-

gar. De äro utmärkta genom sin utomordentliga

fruktsamhet och fortplanta sig så väl genom ägg-
läggning som frambringande af lefvande ungar. De
sednare, hvilka födas om våren och sommaren,
äro endast honor, mot hösten födas äfven hannar,

och då sker parning för äggläggningen, som in-

. träffar ännu sednare, och hvarvid fruktsamheten öf-
vergår på alla de generationer, som frambringas

före påföljande höst, hvilka alla födas utan ser-

skild parning. Propagationsförmågan är dessutom

så stor, att en enda hona, som ynglar 5 serskilta

gånger, frambringar ej mindre än 6,000 millioner af-

komlingar, och då samma hona kan yngla ända till

20 gånger, så öfverstiger denna fruktsamhet tro-

ligen hvarje annan djurarts. Deras förökning hindras

dock genom det stora antal fiender de äga, hvar-
ibland nyckelpige-larverha äro särdeles verksamma;
men icke desto mindre förorsaka de stor skada på
växter, särdeles i orangerier och fönsterträdgår-

dar, hvilka bäst och säkrast befrias ifrån dem, om
växterna flere timmar utsättas för stark tobaksrök
och sedan väl rensköljas med vatten medelst en
spritkanna. Af serskilda arter må anföras Aphis
ribis, hvilken framkommer ur de små röda knölar
som finnas på undre sidan af bladen på röda vin-

bärsbuskar.

Bladaker, annex under Ekeby, beläget i Olands
och Frösåkers kontrakt af Upsala stift, 4^ mil

N.O. från Upsala; har en areal af 17,311 tunn-
land, af hvilka 2,350 äro sjöar och kärr, samt
består af 7| mtl. med 863 invånare. Adr. Up-
sala och Gimo.

Blanche, August Tlieodor, auditör, joris-

kandidat och tillförordnad domare vid härads- och
kämners-rätter, född i Stockholm d. 17 Sept. 1811,
en af våra mest produktive författare, utgifvare

af tidningen Freja , af en samling Noveller yr Stoch~

holmstifvel, m. m.; har på senare åren egnat sitt

författarskap åt skådeplatsen och för densamma utar-
betat flere större och mindre stycken: Positivhataren,

Magister Bläckstadius, Läkaren, Jenny eller ångbåtsfär-

den
, Den rike morbrodren, m. m., hvilka blifvit med

bifall uppförda på Stockholms theatrar och i land -

orterna. Dessutom har han bearbetat flera utländ-
ska originaler och tillfållighetsstycken.

Blanka eller Blanche, dotter af Jean Dam-
pierre, grefve af Namur, och år 1335 förmäld
med konung Magnus Smek. Af detta äktenskap
föddes Erik och Håkan, hvilka begge blefvo fa-
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dreas ~medregenter. Blanka beskylles af samtida

krönikeskrifvare att halva förgifvit sin äldste son

,

Erik, jemte dess gemål, Beatrix, äYvensom hon

påstås sjelf hafva blifvit förgiften af konung Wal-
demar i Danmark, hos hvilken hon år 1363, tilli-

ka med Magnus, gjorde ett besök i Köpenhamn.

Båda dessa brott betviflas likväl, icke utan skäl,

af andra historieskrivare.

Blänken, en liten insjö i Tvings socken, Medel-

stads härad af Blekinge, bekant for sin jeråmalm

eller perlmalm, hvilken lärer vara ganska jern-

haltig.

Blautkenten» gul-lax (Coregonus Silos) , en mjuk-

fenig benfisk af 1 till 1| fots läogd, med slät och

bred panna, stora ögon, kantig kropp samt stora

och mycket sträfva fjäll. Ryggen är brungrön,

sidorna, buken och ögonen guldfärgade. Den
förekommer isynnerhet vid Norrska kusten' och

går aldrig upp i floderna. Köttet skall vara väl-

smakande; men det begagnas hufvudsakligen till agn.

BlmmkseJ, plank, lerblek, lyrblek, (Gadus pol-

lachius), en mjukfemg benfisk, med svart och

brunfläckig rygg, silfvergråa sidor, hvilken finnes i

Kattegatt och Nordsjön, likväl sparsamt, och fån-

gas med nät eller krok, vanligen på 10 till 12

famnars djup.

tUmanlnajamÄIa» ett hemman i Tvings socken,

Medelstads härad af Blekinge, bekant såsom ett

förmodad t hem för den ryktbara Blenda.

I«aiihiflmfnj af ålder kallad HMppllngen

,

sedermera Blasiiholmen eller Gamla Skeppsholmen,

en af de holmar, på hvilka Stockholm är aolagd,

och i äldre tider genom Näckströn^ skiljd från fa-

sta landet, med hvilket den nu är förenad, sedan

denna ström blifvit igenfylld. Under Albrekts fån-

genskap blef holmen olyckligt ryktbar genom det

skändliga mord, som de s. k. Hättebröderne der

begingo mot en mängd, af Stockholms invånare.

Flottan hade från år 1611 till 1634 till en del

här sin station. Numera bebos denna stadsdel,

som tillhör Jakobs församling, för det mesta af

den förnäma och rika verlden, hvilken der äger

de flesta hus.

Bleck* eller Bleka» kallas den åtgärd, hvarme-

delit man, genom inhuggna skåror i träden, utvi-

sar vägen genom en skog.

B!eelt«la*:are » ett ganska gammalt embete i

landet, hvilket omtalas redan i slutet af 15:de år-

hundradet. Bleckslagare äga lika arbetsrättighet

med plåtslagare, enligt kongl. brefvet d. 28 Maj

1734, samt. bergs- och kommerse-kollegii kungö-

relse d. 5 Sept. 1754.

Bleke» är en ren, lös kalkstensmuU, merendels

bvit, dock äfven af andra färger, som förekom-

mer omkring Stenkyrka på Gottland och några an-

dra ställen i grannskapet af kalkstenslager.

Bleklaare» ett af Sveriges landskap, gränsan-

de till Skåne, Småland och Östersjön. Namnets

härledning är oafgjord, likväl har man sökt

grunden dertill i ordet blek, hvilket skall betyda

stilla, lugn; och man har lämpat det på den om-
gifvande skärgården. Blekinge fiskare nyttja än-

m uttrycket: "fånga ål på kafe-bUk? Ehuru den-

na hårledning år antagen af män, sådana som La-
gerbring, förblir den likväl alltför osäker. Vida
sannolikare synes Holbergs mening, som härleder
namnet af bleéka, lysa, och dngr, vik. Saxo Gra-
maticus kallar Blekingsboarne Blacmanni, och de
Blåmän, hvilka omnämnas i några gamla sagor,
förmenas varit Blekingsboar. I konung Waldemars
ordbok kallas landet Bleking, Blekingh eller Ble-
khing, hvilket öfverensstämmer med det Isländska
BUiking. Landet är uppfyldt af berg, de der upp-
skjuta blott till en måttlig höjd. En del bergs-
kullar äro nakna; men de flesta täckta med
tunn mylla, mossa och gräs. Då man undersöker
jordens beskaffenhet, träffas först mylla; härefter,

hvarest den öfverliggande inullen är mägtig, ett

litet lerhvarf, derunder sand och småsten, .och
slutligen en mägtigare flo af lera, blandad med
sand. Dessa hvarf finnas på 20 fot; djupare ned
stöter man vanligen på berg. Svartmyllan, som
öfverst betäcker marken, är, på några ställen, nog
tjock; men oftast blott några tum. Likväl växa
här både örter och träd frodigt, äfven på klip-

porna och uti bergsklyftorna, så att jordmånen är
i allmänhet .ganska bördig. Blekinge har fordom
varit alldeles öfverväxt med skog, hvilken dock
befinnes på vissa ställen för mycket borthuggen;
likväl är landet ännu skogrikt. Provinsen har en

mängd större och mindre fiskrika insjöar, vanligen

förenade genom åar, bäckar och strömmar, uti

hvilka mångfaldiga vattenverk och nyttiga inrätt-

ningar äro anlagde. Med dessa fördelar förenar

sig en förtjusandé skön natur. Då örat uppfylles

af vattenfallets buller eller bäckens sorl och fog-
lames sånger, har ögat en vexlande utsigt af berg
och dälar, åkrar och ängar, sjöar och floder. Det
hela bekransas af rika skogar. Luftstrecket är

mildt, i följd af traktens sydliga läge och grann-
skapet med Östersjön. — Blekinge kan delas i tren-

ne bygder, med afseende å orternas olika skap-
lynne, deras naturalster och deraf uppkommande
olika näringsfång. Strandbygden, eller, såsom Ble-
kings-boarne sjelfve kalla den: Waran, en lång och
smal sträcka af de vid hafvet belägne byar och
hemman. Hit hörer äfven Blekingska skargården.

Strandboen fiskar i hafvet inom och utom skärs,

skjuter skjälar och sjöfogel, hvilka senare besöka
kusterna, under dragtiden, vår och efterhöst. Mel-
lanbygden, eller, såsom andra kalla den, byabygden,

går långs igenom landet, och gränsar intill den
föregående. Den består af stora och vackra byar
och väl odlade falt. Åkerbruk och boskapsskötsel

utgöra folkets hufvudsakligaste och nästan enda
näringsfång, och jorden lönar rikeligen arbetarens

möda. Skog finnes tillräckligt till eget behof, så

vida den icke blifver illa medfaren. Skogsbygden

innefattar det yttersta af Blekinge, och grän-
sar till Småland, utom någon del deraf, hvil-

ken stöter till Östra Göinge härad i Skåne. Den
består af merendels enstaka hemman och torp,

hvilka hafva ganska vidsträckta och oftast steni-

ga ägor, mycken skog och många insjöar. Invå-

narne nära sig här med försäljning af pottaska

timmer, bräder, klappholtz, ved, kol samt någo

18
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back och tjära, hvilket isynnerhet tillverkas i

Jerashögs socken. Utom skogshygget kan ti» de-

ras näringsfång räknas boskapsskötsel ock körslor.

Ifrån denna bygd fas den bästa råg, hvartill sko-

gens fallande och brännande bidrager. Här, såsom

i andra af Sveriges landskap, förekomma en mängd

minnesmärken, hvilka utvisa att landet blifvit gan-

ska tidigt befolkadt. Här förekomma borgar och

atensättningar af alla slag. Ibland de märkvärdi-

gaste af dem har man hittills ansett dea så kal-

lade Runamo, h vilken likväl nyligen (1844) af en

Dansk fornforskare
, på giltiga grunder, blifvit för-

klarad vara en naturdaaing. (Se vidare under or-

det: Runamo.) — Hvarifrån den första befolkningen

anländt är obekant; men det egna förekommer

här, att hela Blekinges befolkning synes vara af

en stam. Folket anses för det vackraste i Sve-

rige. Obestridligt ligger ett Sydländskt mörkt och

mildt i deras anletsdrag och tycke. En ganska

vacker national-drägt är här änna i bruk, ehuru

den, på senare tider, mer och mer börjat a flag-

gas. Till lynnet äro inbyggarne hurtiga, lifliga

och — hetsiga. En man, som väl känt Blekings-

boafne, yttrar om dem: "Det första en fremling

af Blekingsboarne får röna är deras gästfrihet och

hjelpsamhet, hvarjemte deras qvickhet, munterhet

och oblygbet att tala och svara ej kan undfalla.

De äro för öfrigt starka till kropp och sinnen,

modiga och således goda stridsmän. De låta ej

befalla sig af någon annan, än af dem, som der-

till hafva en ostridig rätt. Om man visar dem
hårdhet äro de styfva och äfven grymma. Sedan

de blifvit retade, är deras hat nästan oförsonligt.

Genom vänlighet kan man åter vinna mycket af

dem, och i vänskap och förtroende, äro de niti-

ske och orygglige." Om brak och sedvänjor Där-

städes kan ses under behöriga ord. — Länet indelas

i 2 fögderier, 2 domsagor och 4 härader. För-

sta fögderiet utgöres af östra och Medelstads

härader, det andra af Bräkne och Listers. Det

lyder under hofrätten öfver Skåne och Blekinge,

hör till Lunds stift och innefattar 32 församlin-

gar, inom 3 prosterier; neml. 16 pastorater, 11

annexer och 5 stadsförsamlingar. Länet utgör 25,8

av. mil, innefattande en areal af 587,576 tunn-

land, hvaraf 38,855 äro sjöar och kärr, samt

1,090 mtl. och 2,501 tunnland jord
,
tillhörig stä-

derna. Dessa äro: Carlskrona, Carlshamn och

SÖlfvitsborg. Hela länets, jemte städernas, folk-

mängd uppgår till 99,800 personer.

Bleknlaf kallar man den operation, hvarigenom

garn, tyger och åtskilliga andra ämnen befrias

från yidlådande färg, och framställas i högre

eller ringare grad af hvithet. Blekningen verk-

ställes antingen genom ljusets inflytande, på det

sätt, att godset som skall blekas, utsättas för

solljusets omedelbara inverkan, emellanåt under-

hjelpt genom bykning med stark lut eller anfukt-

ning med vatten, eUer båda delarne gemensamt.

Denna method , som får namn af soibleke , användes

isynnerhet för til]verkningar af lin och hampa, äf-

vensom för vax. EUer ock behandlas godset med
chJorgas, chlorvatten eller chlorföreningar, såsom

cklorkalk, o. dyl., skiftevis med stark "byklut,

hvilket användes isynnerhet för bomullsvaror, och
får namn *af kemiskt bleke. Slutligen användes

äfven svafvelsyrligfaet
,

antingen i gasform eller

absorberad af vatten, för ylle- och silkesvaror,

och detta far namn af tvafling.

BlekväpUng;, Mekklöfver (Trifelium hybridum),

en mångårig växt, hvilken förekommer på åkrar

och ängar, isynnerhet i rikets mellersta och östra

landskaper, såsom omkring Mälaren och Hjelmaren,

öfverallt ymnigt, äfvensom vid Wettern, samt för

öfrigt här och der, dock ej längre upp än till

Gästrikland. Odlas såsom en god foderväxt, likt

den vanliga klöfvern.

Blenda* Sagan om denna ryktbara sköldmö, hvars

tillvaro och bragder ej kunna fulleligen bestyrkas,

har på senare tider hos oss ådragit sig en icke

ringa uppmärksamhet. Folksägnen om henne är

följande. — I de gamla dagar, hvilkas tidpunkt sa-

gan för öfrigt icke bestämmer, inföll i Småland
en Dansk här, anförd af konung Taxe, som utsän-

de åtskilliga fördelningar för att sköfla. Taxe
stupade snart och efter hans död fick Danska hä-
ren en ny anförare, vid namn Tumlinger. Denne
utbredde sina vapen vida öfver landet och härja-

de med eld och svärd och qvinnokränkning. Så-
lunda ödelades Werestads, Stenbron nits och Agun-
naryds socknar, under det Danskarne förbidade

sin konung, hvilken skulle stöta till dem ifrån Skåne
med mycket folk. Ryktet om dessa våldsamheter

utbreddes öfver hela landsbygden, genom de mån-
ga flyktingar, som hastade undan fienderna. 1

Konga härad bodde en ansedd och förnäm qvinna,

vid namn Blenda. Med manligt sinne beslöt hon
att rädda landet från den undergång, hvaraf det

hotades, utskickade budkaflar och stämde landets

qvinnor att möta sig vid Gemla. Alla, som ville

vara henne behjelplige att fördrifva fienden, bor-

de der infinna sig och medföra det bästa öl och

den bästa mat, som fanns i deras hus. Uti de

fem kringliggande häraderna Konga, Albo, Kinde-

valds, Norrvidinge och Uppvidinge, hörsammade
qvinnorna enhälligt denna uppmaning. De rustade

sig till motvärn, och tågade ut så talrikt, att en-
dast barn och ålderstegna qvarstannade hemma.
Stora skaror, väpnade med spjut, yxor och andra

vapen drogo genom landet. En hjeltinna, vid

namn Ramborg, samlade qvinnorna från Norr- och
Uppvidinge härad , samt lägrade sig en dag på ett

högt berg, för att invänta dem, som bodde län-

gre bort. Deraf har berget fått namn af (?w*ime-

berga. Slutligen samlades alla vid Gemla i Oija

socken, bvarest på den tiden var tingsplats och
domaresäte. Här talade Blenda till qvinnorna

,
upp-

muntrade dem till mod och förtröstan , och meddela-
de dem sin plan att förgöra fienden. Sedan allt var
öfverlagdt och beslutadt, drogo do till den trakt,

som de ansågo tjenligast för verkställandet af

sitt uppsåt, och slogo läger dels vid sjön Salen,

dels något längre fram vid en mindre sjö, på en
slätt, som i äldre handlingar kallas BiåtaUa hed.

Här anrättades ett stort gastabud på fältet och i

husen. Derpå sände de bud till Danskarne, hvilka
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låga några mil derifrån, att da ej vidare skalle

härja landet, ataa kamma och iagå förband mad
dam. De villa Wifva Danskaroes hustrur, emedan

da varit så länge öfvergiraa af sina mos, och va-

ra i ovisshet om dessa någonsin skalle återvända.

Såsom ett tecken till hörsamhet hade de anrättat

ett gästabud, och ville på allt sätt gå dem til-

kända. På denna inbjuda iag lemnade Danskarna

sitt läger, både konungen och hans folk, och an-

läade om aftonen till Bråvalla hed. Här stöda bord

dukade och ett stort gästabud var tillredt; men
ingen människa visade sig. Då trodde Danskarne,

att Småländska qvinnorna af fraktan icke vågat

afbida deras ankomst, och sade sinsemellan: "den-

aa mat tjenar oss bättre än käringarna. * 1 De sat-

te sig ned att äta och dricka, och som inga män
rännas i landet, aasågo de sig fullkorn]igen säkra.

Sålunda fortforo de att svärma, till dess en hvar

somnade der haa satt, och nu låg den vilda ska-

ran i djup sömn strödd öfver hela slätten. Emel-
lertid hade Blenda, vid fiendens annalkande

,
gömt

sig ock sitt följe i skogen. Hon fördelade sin

här i trenne hopar, hvilka hvar för sig skulle an-

gripa fienden på olika ställen. Sjelf anförde hen

den mellersta skaran, och öfver de begge andra'

satta hon Ramborg och Sigrid. Vid midnatten an-

grep Blenda den sofvande fienden, oeh nedgjorde

Danmarks konung och hans folk. Men en hop

Danska ryttare, som förut afsöndrat sig, sköflade

alla gårdar emellan sjöarne Åsnen och Salen. Da-
ms anförare var Baste Stark. På Blendas uppma-
ning beslöto qvinnorna, uppmuntrade genom den

nyss vunna segern, att angripa äfven dessa stråt-

röfvare. De kringrände således fienden och öf-

verföllo honom tidigt en morgon. Enligt sägen

skall Blenda, för att ej i otid blifva bemärkt, hafva

låtit sitt folk bära framför sig eo tät granrisraska,

så att hennes här liknade en vandrande skog. Hon
öfverraskade fienderna så oförmodadt, att dessa ej

hunna till sina hästar, hvilka gingo utanför på
bete. Anföraren Baste Stark blef begrafven i en

hög, som ännu visas å Ströby gärde, och kallas

efter honom Basta~hög. Nyssnämnde by säges haf-

va erhållit namnet Ströby deraf, att Danskarnes

lik därstädes legat liksom strödde öfver hela fäl-

tet, till byte för hund och gam. Blott en enda

Daask man undkom , för alt för sina landsmän för-

tälja om denna färd. — Nu tågade Blenda och

hannes qvinnor tillbaka åt Konga härad, lastade

mad byte af vapen och andra dyrbarheter, dem de

tagit från fienden. Sjelf red Blenda i spetsen för

sin här, klädd såsom en kämpe, i hjelm och sköld,

hvilka tillhört Danska konungen. Hon gick, med
sitt folk, öfver Helige å vid Huseby, och slog om
aftonen läger på en vacker plats vid sjön Åsnen,

ej långt från Odensjö. Denna trakt af Bråvalla

hed var, såsom sjelfva namnen antyda (Åsnen an-

sas vara uppnämnd efter As, ett af Odens namn),

fordam helgad åt Oden och ansedd särdeles helig.

Har stannade qvinnorna i flera dagar, hvarunder

de förlastade sig med åtskilliga lekar och anställ-

de offer åt sina gudar och gudinnor. När konung

Alle, aftar någon tid, återvände med sin här från

det krigståg han gjort mat Norrska konungen,
erhöll han underrättelsa om qvinnornas klokhet

och mod. För att belöna en sådan tapperhet ut-

lyste han ett stort ting, dit han stämde alla in-

byggare i sitt rike. Här tillerkändes qvinnorna,

till belöning för deras tapperhet, åtskilliga förmå-

ner, hvilka borde fortgå till deras efterkommande.

Dessa förmåner utgöra den så kallade Wärends

härads rätt , hvars stadganden förnämligast äro föl-

jande: "De fem härader af Småland, Konga, Al-

bo, Kindevalds, Uppvidinge och Norrvidinge, hvars

qvianor under Blendas anförande angripit och för-

stört fienden, skulle efter denna tid kallas Wärns
tand eller Wärn» härader (Wärend), efter de va-

rit ett värn för Götha rike." — "Uti nämnde hä-

rader skalle syster hädanefter gå i lika arf med
broder, och hustru med man, i löst och fast, i byte

och skifte, och mannen icke äga någon förmån

framför qvinnan." — "Pundräntan skulle i desam-

ma ej få bestämmas till högre skatt än två öre,

deremot pålades Njudungen (östra och Vestra hä-

rader), hvars qvinnor af räddhoga uteblifvit, en

särskild tunga, kallad spring-skatten , som ännu

fortfar." Den belopp sig, för hundrade och femtio

år sedan, till 6 mark på hvarje hemman (mantal).

"Qvinnorna i Wärend fingo äfven rättighet, att på

deras bröllopsdag hafva framfor sig till kyrkan

spel af Indrar, trummor och pipor, såsom om de

droge i falt. Like kämpar skulle de äfven om-
kring lifvet bära ett bälte eller fälttecken." —
Dessutom skall konung Alle hafva gjort ett stort

bröllop för de ogifta , som deltagit i nämnde krigs-

tåg. — Denna Wärends härads rätt fortfor sedan

under måsga mansåldrar såsom häfd oeh gammal

sed, och qvarstår ännu till sina hufvodsakliga de*

lar. Qvinnornas rättighet, att på sin bröllopsdag

låta ledsaga sig ända in i kyrkan, till "brude-

bänken", med pukor, trummor och andra krigiska

spel, upphäfdes, genom kyrko-ordningen af år

1688, emedan det störde gudstjensten. Men lagman

Harald Strömfeldt ingick år 1691 till konung Carl

XI med en berättelse om plägsedens upphof, och

anhöll om dess bibehållande, hvarpå konungen, uti

bref till då varande landshöfdingen Erik Dahlberg,

tillät, att man återgick till densamma. Den har

numera af sig sjelf upphört, liksom mycket annat

fosterländskt; men ännu för en mansålder sedan in-

fördes bruden i kyrkan under krigisk musik, om-

gifven af brudriddare och brudmän , samt åtföljd

af en brudstass , hvilket erinrade om folksedens kri-

giska ursprung. — Äfven qvinnornas gördlar och

silfverbälten hafva försvunnit vid bortläggandet af

den gamla, särdeles vackra Wärends-dräglen. För

ett hälft århundrade sedan voro de icke sällsynta,

och förvaras ännu i ett och annat hus asom dyr-

barheter. De bestodo af röda klädes-lister, be-

lagda med silfverplåtar, guldspetsar och annat glit-

ter. Deras gamla namn är fälttecken. Wärends

lika arfsrätt var af så mycket mera vigt, som

qvinnorna ej ägde någon rättighet till arf, före

Birger Jarls tid. Den fortfor ursprungligen såsom

gammal häfd. Någon af medeltidens konungar

skall derpå hafva gifvit ett stadfåateise-bref, hvil-
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136 Blende.

ket berättas Tant bortfördt till Danmark, af ko-

nung Christian II. Konung Carl XI företog saken

till ny pröfning; och sedan dess historiskt märk-
värdiga uppkomst blifvit ådagalagd, stadfåstade

han, genom kongl. brefvet af d. 3 Sept. 1685, den

gamla seden, såsom lag, i alla de fall, der tvist

ej yppas. Den har sedermera blifvit af konung

Gustaf III ytterligare bekräftad, genom kongl. bref-

vet af d. 26 Juni 1772, hvari nämnes, såsom "af

rikshistorien bekant, att Wärends inbyggares mö-
drar gjort sig af sådan förmånsrätt fortjente."

01ende, ett till slägtet zink hörande mineral,

hvilket består af svafvelzink, och förekommer dels

kristalliserad t , i oktaedrar, tetraédrar eller finare

och gröfre bladiga och korniga massor, dels derbt,

genomskinligt galt, eller ogenomskinligt af flera

olika färger, diamantglänsande, på flera ställen i

riket, såsom vid Dannemora, svart, under namn af

beckblende, vid Sala rödbrunt, under namn af röd-

slag. Det begagnas, dock icke hos oss, till fram-

ställning af zinkmetall.

Blentnr» 9 annex under Söfde ,
beläget i Färs kon-

trakt af Lunds stift, Torna härad och Malmöhus
län, 2 1 mil O.S.O. från Lund. Af dess areal,

9,928 tunnland, äro 140 sjöar och kärr. Socknen

består af 45 £ mtl. och har 1,570 invånare. Adr.

Ystad och Söfdeborg.

Bildt* , en forntida kastmaschin
,
ungefår svarande

mot Romarenas katapulter, hvilken användes vid

belägringar, att dermed kasta stora stenar mot
vallarna och in i staden. Enligt berättelse skall,

under belägringen af Kalmar år 1497, en gammal
gumma hafva satt sig på en blida, men så oför-

sigtigt, att hon vidrörde gillertågen, hvarigenom

blidan sprang upp, och slungade gumman öfver

vallarna långt in i staden, der hon, till all lycka,

föll ned på en höstack och blef oskadd , samt lef-

de sedan många år efter denna luftsegling.

BlMemånad, den gamla benämningen på senare

delen af Mars och början af April, då väderleken

började blifva mildare, blidare.

BllcUberg-» en socken, med annexerna Dahlum
och Humla, hör till 3 kl. konsist., belägen i

Redvägs kontrakt af Skara stift, 1 \ mil från Ul-
ricehamn. Kyrkan är af okänd ålder och byggd
af sten på gammalt sätt. Ej långt derifrån är

den s. k. Berthilsdal, i hvilken finnes en sten, lik en

grafsten. Traditionen förmäler, att Bertbil. den

förste kristne prest, härstädes blifvit af hedningar-

ne ihjälslagen och begrafven under denna sten. —
Socknen består af 21 \ mtl. och har 702 invånare.

Dess areal utgör 5,439 tunnland, af hvilka 135
äro sjöar och kärr. Adr. Ulricehamn.

Blldft, annex under Länna, beläget i Sjuhundra

kontrakt af Upsala stift, 3 mil S.O. från Norrlelje,

i skärgården. Öns areal är 9,072 tunnland, bvar-

af 250 äro sjöar och kärr. Den består af 25 £
mtl. och har 954 invånare. Adr. Norrtelje.

Blinda. Antalet deraf inom Sverige är 2,639
(1,219 af man- och 1,420 af qvinnkön), enligt

femårs-tabellerna för år 1840. Den första upp-
fostringsanstalt för dessa vanlottade stiftade men-
ntskovännen P. A. Borg år 1807, på egen bekost-

nad, och deraoiselle Charlotte Seyerling blef hans
första pensionär. Denna elev hade gjort så ovan-
liga framsteg i flera språk, musik, skaldekonst,

stilskrifning samt i flerahanda till vetenskaplig bild-

ning hörande ämnen, att hon erhöll en lärarinne-

befattning vid ett institut i Petersburg för blinda

och döfstumma, samt tillförsäkrades, för sig och
sin sjukliga mor, om en årlig pension från Ryss-
land. Detta utmärkta fruntimmer flyttade sedan tfll

Stockholm och afled derstädes 1828, 46 år gammal.
Det Svenska institutet för blinda upptog snart äf-

ven döfstumma inom sitt sköte, och erhöll det för-

sta statsanslag år 1 809. Omöjligheten att-för de rin-

ga anslagsmedlen kunna underhålla och uppfostra

tvenne så olika klasser af olyckliga, de der for-

drade skiljda undervisnings-methoder, gjorde, att

de blinda småningom uteslötos från upptagandet

vid det så kallade institutet för blinda och döf-

stumma, hvartill äfven betydligen bidrog det större

ömmandet för dessa senare. »Likväl, synes nu en
vänligare stjerna uppgå öfver de blindas hårda
öde och sprida ett fortgående ljus i deras långa
natt, genom det af H. M. konung Oscar I:s nådigst

• gifna löfte, att till en serskild bildningsanstalt för

blinda upplåta den midt emot de dofstummas in-

stitut på kongl. Djurgården vid Stockholm beläg-

na lägenheten Öfra Manilla, hvilken, inredd, kan
upptaga mellan 40 och 50 elever af båda kö-
nen. Rikets ständer hafva från året 1845, för

ordnandet af en sådan uppfostringsanstalt och un-
derhållet af ett visst antal elever och lärare m. m.

,

anslagit en årlig summa af 5,000 R*dr B:ko.

Blindbock. Den mest allmänna lek i alla både
Svenska och Finska landsorter. Den var känd hos
Grekerna, åtminstone redan i andra århundradet ef-

ter Kristi födelse, samt är troligen bekant hos de
flesta Europeiska nationer. Denna lek tillgår på
så sätt, att en person med förbundna ögon, blind-

bocken, söker att gripa någon af de i leken del-

tagande, hvilka undvika detta, och smyga sig tyst

omkring; men tillkännagifva ofta, genom handklapp-

ningar m. m., hvar de befinna sig. — Den, som
fasttages, blir blindbock.

Blindbroins, blinding (Crysops coecutiens), är in-

gen egentlig broms; men hörer till samma ordning

och slägte som dessa. Den är något större än
fönsterflugan, svart, med vackra, guldfläckiga, grö-
na ögon.

Blind hona finner ock ett korn. Detta van-
liga ordspråk användes i många fall. Ofta menas
dermed, att en fattig någon gång finner lyckan.

Bltadknag-g-, regnbroms (Ha?matopota pluvialis),

hör till insekternes 7:de ordning, tvåvingade, samt
finnes på sidländta ställen öfverallt i riket, och lik-

nar till sitt yttre en broms; men år ej större än en

fluga, med askfargade, hvitprickiga vingar och grö-
na ögon. Under namn af bliodknagg förekommer
äfven Asilus crabroniformis f hörande till samma
ordning, omkring 1 tum lång, med de tre första

lederna af abdomen svarta, de nästföljande gula, och
sjelfva stjerten eller anus rödgul. Han uppehåller

sig nära marken på sidländta stållen, och tros, af

allmogen , vara orsaken dertill, att nötboskapen na-
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stigt löper ned till vattnet, emedan de frukta att

af honom blifva stungna vid klöfvarae.

BlindnåUsIa 9 pipnässla, korsnäta, pilster (Lami-

um album), en mångårig växt, som förekommer
allmänt vid hns och på odlade stallen öfver hela

rikef, nodantagandes Lappland.

Bllx, BtJMpms» von» häradshöfding, författare till

åtskilliga på 1 790-talet utkomna ekonomiska skrif-

ter, såsom: Svenskajordbrukets historia, Sveriges rö-

relsekapiiat och finanser, Sveriges statshvdt/nntgar, m.fl.

Bllxenrron , Mårten , född Blix
,
adlad, preses

och kommissarius i kammar- revisionen, har utar-

betat den första Svenska rikshafvudhok , eller som
den kallades: Generalbok. Född 1596, död 1667.

BH&t, en starkt elektrisk gnista, som utgår ur

ett åskmoln. Fordom trodde man att en åskvigg

slungades, jemte blixten, ur åskmolnet, samt att

denne förorsakade blixtens förödelser; men sedna-

re tiders upptäckter i detta afseende hafva omin-
tetgjort denna förmodan, hvilken dock grundar sig

på ett vid första påseendet derför ganska talande

faktum, nemligen att man, på åtskilliga ställen, der

åskan slagit ned i jorden, anträffat längre eller

kortare cylindriska stenartade kroppar eller vig-

gar; men vid närmare undersökning befinnas des-

sa vara ihåliga och bestå af halfsmält, samman-
gyttrad sand, hvilken, genom den starka värme-ut-

vecklingen der det elektriska slaget passerat, blif-

vit försatt i detta tillstånd, och kallas egentligen

å&r/rir. Franklin upptäckte det elektriska ämnet
uti åskmolnet, äfvensom sättet att skydda bygg-
nader för dess åverkan , medelst så kallade åskle-

dare. Se detta ord.

Block» Magarna Ctobriel, von, ett slags po-
lyhistor, på hvilken naturen slösat sina gåfvor och

som lyckan icke heller förgätit. Med en sällsynt

språkkunskap — han talade elfva och skref tret-

ton språk, — ett fördelaktigt utseende och ange-

näma mngängesgåfvor , förenade han en ovanlig

lärdom och djupa medicinska insigter. I Rom
väckte han uppseende genom sitt snillrika försvar

för den Evangeliska läran, utnämndes i Florens

tfll kabinetts-sekreterare och tolk, utförde i Wien
ett ministeriel t uppdrag, försakade efter hemkom-
sten en plats som kongl. lifmedikus, för att nöjas

med den blygsamma provincial-läkaresysslan i öster-

göthlaod, använde vid pestens utbrott i Norrkö-
ping, med framgång, en egen kurmethod deremot,

hvarvid han röjde lika mycken menniskokärlek och

oförskräckthet, som insigter, och var så säker på
sin sak, att han lofvade erlägga 10 R:dr för hvarje

patient, som dog under hans vård, i fall man i

rattan tid anlitade honom. Han ansågs af de bil-

dade för Sveriges störste läkare på sin tid, samt

af hopen för en trollkarl. Erbjuden hofkanslers-

embetet, valde han äfven nu i stället en ringare

befattning af rikstranslator, med kansliråds titel.

Föret var han assessor i kollegium medikum och

adlad. Född 1669, död 1722. Författare till åt-

skilliga historiska och vetenskapliga skrifter.

Bloekbuuistsuren , en holme i Bottniska viken

utanför inloppet till Gefle, och hvarå Fredriks-

•kana ligger, till stadens försvar.

Bloekhuiudden , belägen en half mil från Stock-
holm åt saltsjösidan, på en udde af Djurgården,
var fordom ett mindre, fästningsverk, anlagdt att

försvara inloppet till Stockholm, hvaraf stället än-
nu har sitt namn. Här är nu platsen för den yt-
tre sjötullsbevakningen. På samma udde ligga
flere täcka landtställen , hvaribland Eolskulle före-
trädesvis utmärker sig.

Blockskepp kallas ett linjeskepp eller annat stort

örlogsfartyg, hvilket ej mera gör tjenst såsom så-

dant; men användes till försvar af en hamn, där-
igenom att det lägges, likt en skans, vid in-

loppet.

Blodbad , Stockholms. Med detta namn har hi-

storien stämplat den skändliga våldsamhet, hvar-
med Christian II sökte befasta sin thron, då han r

på Stortorget i Stockholm, lät, emot tro och lof-

ven, afrätta 94 personer, deribland rikets råd,

tvenne biskopar och andra personer , stadens borg-
mästare och råd, samt åtskillige af borgerskapet.

Detta skedde d. 8 Nov. 1620.

Blodberget , ett berg på Bråvalla hed i Småland,
hvarest utvisas den s. k. Pvke kyrka, hvarom be-
rättas många vidunderliga sägner.

Blodbrefvet. Så kallades allmänneligen ett bref

ifrån påfven Leo X till erkebiskopen i Lund och
erkebiskopen i Roskilde, om Sten Sture den yn-
gres oförrätter emot Gustaf Trolle. Det finnes

aftryckt i bevisen till Spegels biskops-krönika.

Blodliirs (Panicum sanguinalej, en årlig växt, som
förekommer på åkrar och sandfält i Skåne, Hal-

land och Blekinge. Fröen, som äro små, men
mjölrika och välsmakande, användes fordom till

gryn
i men hafva blifvit utträngda af mannagräsets.

Blodhund » dogg, fähund, är en artförändring af

hunden (Canis familiaris), utmärkt af sin korta, tjoc-

ka och uppböjda nos, tjocka, hängande läppar och

runda hufvud, samt släta, oftast gula eller gul-

bruna, hår; af vargens storlek, men mera under-

sätsig, och så stark att han kan besegra denna.

Finnes allmänt i Dahlsland, Bohus län och Werm-
land, der den får namn af fähund.

Blodlgel (Hirudo medicinalis), tillhör maskarnes

andra ordning, igeldjur, som igenkännas på en

sugskifva i hvardera ändan r af hvilken den ena

innesluter munnen, som är trekantig, med tren-

ne käftar, hvardera beväpnad med omkring 60 fina

tänder, med hvilka han utnyper en trekantig flik

af öfverhuden, då han vill suga blod, som utgör

hans förnämsta födoämne. Han är till färgen svart-

grön, med 6 gula ränder ofvanpå, utom kanträn-

derne, och har under kroppen gula fläckar. Stundom
äro doek ryggränderna mindre tydliga; men kanträn-

derna och de gula fläckarne på undre sidan synas all-

tid, hvarigenom han skiljes från håstigetn, som
är svart och saknar alla gula ränder. Blodigeln

är tvåkönad, men måste para sig för att befrukta

hvarandra, hvilket sker under den heta årstiden,

oeh en månad derefter bildar den fruktsamma igeln

inom 5 å 6 timmar en kokong, som innesluter

ett ägg af ända till 11 linjers längd och 4£
linjers bredd, innehållande 6 till 10 ungar, hvilka,
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efter ungefär 6 veckor, utkrypa, mm kke blifva

fullvuxna förrän vid 3 års ålder. De lefva helst

i stillastående vatten, med lös botten, hvaruti

de nedborra sig om vintern, och fångas på det

sätt, att en person går ut deruti med blotta

ben och upprör vattnet. De fasta sig då vid be-

nen med sugskifvan, och borttagas innan de hun-

nit komma i en för sugningen beqväm ställning.

De forvaras bäst, i stort, uti trädkärl, som inne-

hålla stycken af bränntorf samt regn- eller sjö-

vatten. På senare tider bar deras användande blif-

vit i hög grad ökadt, och de utgöra sålunda en

ganska betydlig handelsartikel. I början införskref-

vos de till Stockholm från Königsberg och Danzig;

men fångades sedan, först vid Rålambshof på Kungs-

holmen i Stockholm. Derefter hafva de blifvit sam-

lade öfverallt i riket och utskeppade i stor mängd

;

men följden deraf har blifvit, att de nu äro så

medtagna, att de inom ett par decennier stigit

till mångdubbelt pris, och ofta icke kunna erhållas

i tillräcklig mängd för apothekens behof
,
hvarige-

nom ett verkligt ocker uppkommit med dem. Man
har derföre, på flera ställen i riket, försökt att

anlägga serskildta dammar för deras fortplantning;

men i allmänhet utan särdeles framgång, ehuru

detta sätt begagnas med stor fördel i Tyskland

och Ungern, hvarifrån, likasom från Polen, flera

millioner iglar årligen ulföras, hvaraf dock stör-

sta delen är af en annan art af samma slägte,

nemligen Ungerska blodiyeln (Hirudo officinalis).

Blodrot , blodstill, rödrot (TormentiHa erecta), en

mångårig växt, som förekommer öfverallt i riket

på magra, fuktiga ängar, betesmarker och kärr,

samt en artförändring deraf (T. procumbens) på
kusten af Blekinge. Roten är utmärkt genom sin

stora halt äf garfsyra, och kan derföre användas

så väl till garfning som svartfargnmg. Den begag-
nas äfven i medicinen.

Blodatea, ett till slägtet jern hörande mineral,

som består af jernoxid , och förekommer i stråligt

kristalliniska massor af stänglig struktur, föga

glansande, stålgrå, dragande i rödt, på ytan ofta

fluten och starkt glänsande, i brottet splittrig,

viggformig, hård, och ger blodrödt pulver, samt
finnes vid vestra Stafberget uti en mägtig gång.

Begagnas dels slipad till polering af guld och silf-

ver och andra mjuka metallarbeten, samt, i pulver-

form, till rengöring af metaller, dels ock såsom en

rikhaltig jernmalm,

Blodssensmalm , torrsten eller torrstensmalm

,

hvilket namn begagnas för alla af jernoxid bestå-

ende, ej attraktoriska jernmalmer, d. v. s. sådana
som ej dragas af magneten, och som gifva ett

rödt pulver, då de rifvas. Sådane förekomma på
flera ställen i riket, isynnerhet vid Taberg i Små-
land och Utö grufva i Roslagen, och af yppersta
beskaffenhet i Långbanshytte grufva i Wermland,
samt lemna i allmänhet ett utmärkt godt och val-

artadt jern.

Blodtoppar, trädgårds-pimpinell (Sanguisorba of-

ficinalis), en mångårig växt, som förekommer tem-
ligen ymnigt på några ställen på Gottland, och od-
las i trädgårdar till sallad.

Blodombädda (mythoL), en af Ägirs (hafvets)

många döttrar. Uader bilden af dem betecknades

vågorna.

Blodvite (lagterm), kallas sår, tillfogadt på brotts-

ligt sätt utan dödlig verkan, dervid dock blod

kommer i dagen.

BlodvsUllosj* en hos Lappar och Norrländningar,

framför allt de förstnämnde, omtyckt rätt, hvil*-

ken beredes sålunda, att stelnad blod, den Lap-
parne förvara i hinnor, uppkokas i renmjölk. Ef-

ter råd och lägenhet inblandas under kokningen

ost och rentalg.

Blodörn. Att rista blodörn kallades den grym-
het, som i hedniska tiden föröfvades på en missdå-

dare eller krigsfånge, då ryggen uppskars, refbe-

nen tillbakaböjdes och lungorna uttogos. (Se: Etia.)

Blom. Med delta namn hafva vi tvenne ännu

1efvande berömde arkitekter: J:o Blom, n?re-

drik, öfverste, öfverstlöjtnant vid flottans meka-
niska korps , intendent vid öfver-intendents-embetet

,

för hvilket han i flera år förestått chefskapet, äf-

vensom presidium i akademien för de fria konster-

na. R. N. O. Född i Carlskrona d. 24 Jan. 1781.

En mängd offentliga och enskilda byggnader äro

uppförda af honom, lifgardets till häst kasern,

kyrkan och tvenne kaserner å Skeppsholmen, post-

huset, ullmagasinet i Norrköping, m. fl., hvarför-

utan han uppfunnit sättet att bygga flyttbara

hus, hvaraf många bUfvit förda utomlands. 2:o

Blom, Carl Onetar CarlaeoD, professor, ar-

kitekt vid öfver-intendents-embetet. Född i Stock-

holm år 1799, har haft mångårig befattning med
statens byggnader och sjelf gifvit ritning till åt-

skilliga enskilda och offentliga både i och utom
hafvudstaden.

Blom 9 Isak Reinhold, en utmärkt vitterhets-

idkare och embetsman, föddes d. 27 Okt. 1762 i

Stjernholms församling nära Nyköping, derfadren,

sedermera prost och kyrkoherde i Enhörna, då var

predikant. Efter slutade studier inträdde den un-

ge Blom på tjenstemanna-banan och inskrefs år 1783

i Svea hofrätt och Stockholms magistrat. Sina le-

diga stunder egnade han åt litteraturen, särdeles

skaldekonsten, och hans lyckliga försök deri förde

honom till bekantskap med den tidens yppersta snil-

len och författare, bland andra med Leopold, hvil-

ken B. isynnerhet valde till sitt mönster, äfven-

som den Latinska och Fransyska poesiens korrekt*

het och skönhet i form särdeles ansloge honom,
och han bildade sig helt och hållet derefter. År
1792 belönades han af Svenska akademien med
dubbla stora priset för ett 'Skaldebref till dem, som sö-

ka ett odödligt namn", hvilket väckte en oerhörd upp-

märksamhet vid ett hittills alldeles obekant skal-

denamn. Härpå följde år 1794 ett annat: "Om re-

ligionens nödvändighet för samhällens bestånd.* Bag-

ge äro författade på alexandriner och utmärka

sig genom en vacker versbyggnad, rediga, ofta

upphöjda, tankar och ett harmoniskt språk. De
förvärfvade honom en plats i Svenska akademien,

år 1797, efter Schröderheim. Med dessa qvaden

föddes hans sånggudinna fullmogen, nästan öfver-

mogen, och hon steg aldrig högre, än till det mm
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hon då på en gång ertifrade. Hon bibehöll sig

icke ms qw derpå, ty han skref sedan aldrig

någonting jemförligt med dessa nåda poemer. Hans
dfriga poetiska skrifter bestå, utom en "Sång till

fäderneslandets försvarare
71

, hvilken upplästes å

akademiens högtidsdag år 1808, i smärre stycken

samt inträdestalet i akademien, minnesteckningen

öfver Oxenstjerna, upplåst i vitterhets-akademien,

samt en kritisk afhandling om Svenska vitterheten

före Dalin. Hans samlade arbeten upptaga ett me-
delmåttigt oktavband. Såsom embetsman gjorde

han lika mycken lycka och utmärkte sig der ge-
nom samma egenskaper: redbarhet, allvar, san-

ningskärlek och rättvisa. År 1797 blef han råd-

man i Stockholm , såsom sådan riksdagsman år 1809
och jastitie-råd vid stiftandet af detta embete,
från hvilket han tog afsked år 1823. K. af N. 0.

Död d. 6 Maj 1826.

Bk»mim»M> Jolian Ulrik, en ntmärkt predi-

kant, hvars extcmporerade föredrag flödade af

varma, Kflighet och uppbyggelse. Kyrkoherde i

Starrkärr af Götheborgs stift, kontraktsprost, riks-

dagsman, theoL doktor, L. af N. 0. Född den

10 Juni 1762, död den 16 Maj 1836.

Uenma (Isl. Blomi). En poetisk, men oändli-

gen sann och skön definition på den del af en

ört, som egentligen kallas blomma, gifver bota-

nikens furste Carl v. Linné, då han säger: "blom-

man år växtens blottade kärlek.
71 — Svenska blom-

stren hafva orättvist blifvit nedsatta, för deras

fårgblekbet, oansenlighet, m. m. De kunna vis-

serligen icke jemföras med söderns praktväxter;

men de äga ett behag, hvilket de sydländska sak-

na. — De talrika Svenska folknamnen på blom-
mor utvisa att allmogen , sedan urminnes tider, eg-

nat dem sin uppmärksamhet. Ett stort antal har

blifvit tillegnadt Jungfru Maria, såsom: Jungfru

Mari» kronor (Trifolium agrarium), — jungfru

Mari» hand (Orchis bifolia), — jungfru Mari» för-

kläde (Orchis maculata), — jungfru Mari» nål-

dyna (Thiapsi), — jungfru Mari» lin (Polygala

vulgäre), — jungfru Mari» råck (Orchis macula-

**). — jungfru Mari» tårar (Drosera), — jung-

fru Mari» silfbår (Drosera), — jungfru Marias

kringlor (Vicia), — jungfru Marias tofflor (Leon-

tadon), — jungfru Mari» kyrkogång (Viola tri-

cotor), — jungfru Marias barnmössa (Splachnum),
— jungfru Marias fingerborg (Campanu)a) , — jung-

fru Marias öronklocka (Campanula) , — jungfru

Mari» sänghalm (Galram) , — jungfru Marias vag-
gegrås (Galium), — jungfru Marias nycklar (Po-

lygala). Detta utgör ungefär hälften af dem, som
förvara minnet efter den heliga jungfrun. Se vi-

dare: Växt, ört, o. s. v.

ton§ute4ml« alluiKmiliin;, belägen i Nykyrka
socken af Östergötbland , är beväxt med tall- och

granskog, samt innefattar 44 tunnland, 20 kappland,

ilimktf , en socken, med annexerna Trankil,

Torskog och Vårvik , hör till 2 kl. konsist, är

belägen i Nordmarks kontrakt och härad, af Carl-

stads stift och Wermlands län, 10 mil V.S.V. från

Carlstad. Socknen består af 21 j mtl. och nar

1,614 invånare. Dos* areal utgör 31,220 tunn-

land, af hvilka 6,429 äro kärr och sjöar. åér.

Carlstad.

Blointftret liv fruktens fKstepenuilii*. Gam-
malt ordspråk, hvilket man ännu någon gång får

böra, tillämpad t vanligen på gröda.

Bloinvavi, vassvioler, kamelblom (Botomus um-
bel latus), en mångårig växt, som förekommer vid

flod- och åbräddar, samt diken i de inre delar-

ne af riket, från Skåne till Westergöthland , Neri-

ke och Upland ymnigt ; men sällsynt i kustorterna.

Btosenhjelm, Holratli Joakim , född i Neu-
Brandenburg år 1679. Fadersnamnet var Blosius.

Gick först i Österrikisk, sedan i Sachsisk, tjenst,

och tillfångatogs år 1 703 , vid Thorns belägring af
Svenskarne, såsom underofficer; antog då Svensk
tjenst, utmärkte sig vid många tillfallen och var

år 1710 öfverstlöjtnant, då han vid Rigas öfver-

gång föll i Rysk fångenskap. Han lyckades lik-

väl att fly derifrån, återkom till Sverige, följde

Carl XII på sitt Norska fälttåg år 1718, adlades t

då han tog namnet Blosenhjelm, R. af S. 0. 1751,
och dog år 1757.

BloHsh&llare 9 kallades de män, hvilka, vid bru-

dens färd från bröllopsgården till brudgummens
hemvist (en sådan färd skedde oftast nattetid),

omgåfvo henne och hennes följe med brinnande

bloss. Prydliga, 3 till 4 alnar långa skaft, med
jernpikar, på hvilka sådane bloss af torrvejd voro

fastade, finnas ännu uti åtskilliga kyrker, såsom
i Husaby i Westergöthland, och kallas nu vanli-

gen blosshållare.

Blota 9 gamla benämningen på offra, med afseen-

de på sättet. Ordet kommer af blod.

Blotaven* Då konung Inge I, i sitt fromma nit,

begått den oförsigtiga våldsamheten, att nedbrän-

na Upsala tempel , och derigenom ådragit sig det

hedniska folkets förbittring, begagnade hans svå-

ger, Sven, sig af denna sinnesstämning, trädde i

spetsen för de missnöjde och lofvade återställa

den hedniska gudstjensten, såsom en borgen hvar-

för en häst offrades åt gudarne, och deras bilder

beströkos med blodet. Detta skedde vid Strengnäs,

och Sven, som häraf fick tillnamnet: Blot- eller

Offer-Sven
,
lyckades sålunda att blifva regent öfver

det egentliga Svea rike, hvarvid Inge nödgades

draga sig undan till Westergöthland. Sedan Blot-

sven, i nära tre år, innehaft magten, men derun-

der förfallit i alltför mycken säkerhet, blef han

en natt oförmodadt öfverfallen af Inge, gården

antänd och han sjelf nedhuggen, år 1083. Han
räknas ej bland Sveriges konungar.

Bluin, Johan, en af Carl XII.s kämpar, var

född i Liffland och kom i Svensk tjenst år 1692,
tjente någon tid i Polen och Österrike, men åter-

vände till Sverige år 1700, då, vid krigets ut-

brott, alla utomlands vistande officerare återkal-

lades. Deltog, som löjtnant vid Tiesenhausens re-

gemente, i slaget vid Narva, nyttjades till en

mängd s. k. partier, d. v. s. afskilda fördelningar,

hvilka utskickades att rekognosera, taga fångar,

indrifva brandskatter, m. m. Härvid utmärkte han

sig för särdeles mod och rådigbet. I slaget vid

KHssow sårades han i bröstet afen kola, bvilken un»
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der hela hans lifstid blef qvarsittande i kroppen.

Han följde sedan Carl till Pultava, der tre hästar

blefvo honom undanskjutna, betäckte, med sex

aqvadroner, konungens återtåg, var general Creutz

följaktig till Kyska lägret vid afslntandet af ka-

pitulationen, der Peter l tillbjöd honom att gå i

sin tjenst; men då han afslog det, föll han, til-

lika med den öfriga hären, i Rysk fångenskap.

Han försökte väl fly, men blef fasttagen af bön-

der, plundrad och återförd till Pultava. År 1714

hade han bättre framgång i samma företag och

lyckades komma undan till Sverige. Han erhöll

här plats som major vid lifregementet, med öf-

verstlöjtnants titel, och tog afsked år 1727, med
en pension af 300 daler s. m., en på den tiden

betydlig summa, och hvilken gafs honom af akt-

ning för hans många krigsbragder. Både hans

födelse- och dödsår äro obekanta.

Bly, en elektro-positiv metall, som varit känd från

de mest aflägsna tider och omtalas redan i Mose

böcker. Det förekommer sparsamt gediget , och al-

drig i denna form hos oss, utan vinnes genom ut-

smältning ur sina malmer och isynnerhet såsom bi-

produkt vid utbringandet af silfver ur silfverhaltig

blyglans. I rent tillstånd är det grått af en egen ny-

ans, blygrått, starkt glänsande, mjukt och segt, fär-

gande ifrån sig, af 11,4 eg. vigt, aulöper lätt i luften

och betäckes med en grå hinna, hvilken småningom

tilltager i tjocklek och stundom blir hvit pulverfor-

mig; smälter lätt och förvandlas i öppen eld till en

först grå, slutligen gul oxid. Vid hvitglödgning för-

fygtigas det under kokning, i form af en hvitaktig

rök. I syror löses det mer och mindre lätt, i svaf-

velsyra alldeles icke, i salpetersyra deremot lätt.

Med syret ger det tre oxider, hvaraf den ena för-

enas med syror till salter, hvilka äro giftiga, li-

kasom blyets föreningar i allmänhet. Så väl oxi-

derna som flera af salterna användas till tekni-

ska behof, särdeles såsom målarefärger, t. ex.

masicot, mönja, blyhvitt, chromgult, m. fl. I me-
tallform användes blyet dels ensamt till reservoi-

rer, vattenledningar, cisterner, alun- och svafvel-

syrepannor, takplåtar, samt gjutna arbeten, såsom

bildstoder o. dyl., dels tillsammans med andra me-
taller, t. ex. med arsenik, i form af blyhagel, el-

ler med större qvantiteter tenn, i form af arbets-

4enn, eller med antimon, i form af stilmassa. Till-

verkningen af bly uppgår hos oss till ungefar 300
skepp:d årligen; införseln deremot till omkring 1000
skepp :d.

Blyant, ett kostbart och praktfullt tyg, med vir-

kade prydnader, hvilket, under medeltiden, var

mycket i bruk. Det omnämnes ofta både uti rim-

krönikan och andra urkunder.

Blyaska, är en oren blyoxid, blandad med Cnt för-

deladt metalliskt bly» hvilket erhålles genom dettas

långvariga smältning vid nära rödglödgoing, och
begagnas till glasyr på lerkärl.

Blyerts» grafit, är ett slags fossilt, nästan rent

kol, endast mekaniskt förörenad t af litet jern , som
hör till mineraliemes ll:te slägte, och förekom-

mer dels i form af små kristaller, dels i derba,

fjälliga massor af grå eller svartgrå färg, metall-

glänsande, färgande ifrån sig, mjukt och böjligt,

samt fett för känseln. Den bästa blyertsen före-

kommer vid Borowdale i England, och användes

uteslutande till blyertspennor. Hos oss erhålles bly-

erts vid Ugn i Norbergs bergslag och några få an-

dra ställen; men endast af gröfre slag, och till-

verkningen deraf har stundom uppgått till inemot

10,000 lisprd årligen. Den användes, likasom all

gröfre blyerts, hufvudsakligen till maschmsraörja,

under namn af pottlod, äfvensom till förfärdigande af
blyertsdeglar , hvilka likväl ej tillverkas hos oss.

Blyglans, ett till 19:de slägtet bly hörande mi-
neral, som består af svafvelbly, och förekommer
dels kristalliseradt, i flera till det tesserala syste-

met hörande former, dels derbt, i större eller min-

dre massor, och af flera förändringar till formen,

hvaraf isynnerhet anmärkas groftärnig och gran-

gnistrig, hvilken senare nästan alltid är silfver-

haltig, med J ända till 300 lod silfver på cent-

nern. Båda slagen förekomma på flera ställen i

riket, och det senare isynnerhet vid Sala, der det

i allmänhet håller 9 å 10 lod silfver på centnern,

och begagnas till utbringande deraf. De som in-

nehålla mindre än 1 lod silfver på centnern kunna

ej användas till att uttaga silfret, utan förarbe-

tas, likasom de groftärniga, endast för vinnandet

af blyet, äfvensom till glasyr på krukmakare-gods.

Blyhvitt* en målarefärg, som består af kolsyrad bly-

oxid, och beredes fabriksmessigt på flera ställen, samt
af utmärkt godhet vid Kungsholms kemiska fabrik i

Stockholm. Förekommer af 2:ne hufvudarter, neml.

Holländsk eller Engelsk och Fransk, af hvilka den

första är mera täckande, den andra deremot hvi-

tare. Sådan den vanligen förekommer i handeln är

den uppsåtligen blandad med en betydlig mängd
fint pulveriserad tungspat, hvarigenom isynnerhet

den Franska förlorar ännu mera i korpus; men gul-

nar mindre lätt. Likasom alla blyföreningar är bly-

hvitt ganska giftigt, och bör handteras med var-

samhet. Åtgången af blyhvitt är ganska betyd-

lig, och utom hvad som tillverkas vid våra in-

hemska fabriker införas årligen omkring 500,000
skålp. deraf.

Blymalmer» äro sådana malmer, som begagnas

till att vinna blyet i stort, och utgöras dels och

hufvudsakligen af svafvelbly, i form af blyglans

och blyschweif, dels ock af blysalter, särdeles

kolsyrad och fosforsyrad blyoxid, i form af bly-

spat, pyromorfit och ployspherit. Hos oss förekom-

ma dock endast de förstnämnda slagen.

Blysoeker , är ett neutralt salt, ättiksyrad bly-

oxid, hvilket beredes fabriksmessigt, och användes

så väl för tekniska behof, som i medicinen, samt är

ganska giftigt.

BJa, Iwar Johnsson, en mägtig och ansedd

rådsberre under senare hälften af 1200-talet. Se-

dan Erik den Heliges ätt utgått, genom konung

Erik Läspes död d. 2 Febr. år 1250, och partier

hotade att sönderslita riket, ansågs ett skyndsamt

konungaval såsom det enda räddningsmedlet. Iwar

hastade så dermed, att det hölls redan åtta dagar

derefter, eller d. 10 Febr., då den unge Waldemar
Birgerson utkorades till konung, under sin fader
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Birger Jarls förmynderskap. Denne sistnämnde,

efter sin hemkomst från Finland, missnöjd här-

med, sammankallade de förnämste i landet, hvilka

han tillfrågade: huru de, honom oåtspord, vågat

detta foretag, och hvem man, i fall han begåfve

sig bort med sin son, skulle kunna få till konung?

Då gaf Iwar det bekanta svaret: "Under denna

mantel skulle man måhända kunna finna en." Bir-

ger lugnade sig och förklarade sig tillfreds med
hvad som skett. Iwar lär ännu 12ö0 hafva lefvat och

sntit qvar på rådsstolen, hvilken tyckes hafva in-

nehafts af många bland hans ätt, både före och

efter honom. Enligt Sher. Rosenhane skall likväl

ätten Blå, som ntgåtl i början af 16:e århundra-

det, hafva härstammat från en Jon Knutsson till

Aspenäs och Wernehult, riksråd från 1356 till 1366.

Blaberff, en'svarlblå, hård och, ståltät magnetisk

jernmalm, hvilken förekommer isynnerhet i Gagnefs

socken vid Margretha-grufvan.

Blåbär, slyngon, slinnor, slunaron, rackbär (Vac-

cinium myrtillus), en liten buskväxt, som förekom-

mer allmänt på skogiga, isynnerhet fuktiga ställen

öfver hela riket, med undantag af de högre bergs-

trakterna. Hela växten innehåller en bety dlig mängd
garfsyra, och kan derföre begagnas till garfniog.

Bären äro temligen välsmakliga , och begagnas nå-

got i hushållen till soppor och kremer; men lik-

väl mest såsom torkade till fårgning af viner,

samt något i medicinen. Äfven till blå saftfärg

för kortfabriker och till husbehofsfårgning ; dock

är färgen föga varaktig.

Blagull» kosjuss (Polemonium coeruleum), en mång-
årig växt, som förekommer sparsamt i Jemtland,

Medelpad och Lappland;, men odlas i trädgårdar för

sina vackra blå, inuti guldglänsande blommor.

Blahakesanffare , blåhake (Sylvia suecica), tn

till gångfoglarnes fjerde familj hörande fogel, af ör-

tums längd. Hannen utmärkt genom bröstets azur-

blåa farg, hvilken med en infattad brun fläck, nå-

gon gång blir hvit; honan bar deremot hvitt bröst,

med brunaktiga fläckar; båda könen hafva ett hvitt

streck från näsborrarne öfver ögat, kroppen of-

vanpå mörkt gråbrun, hjessan i midten svartbrun,

it sidorna svart; de yttre stjertpennorna närmast

kroppen rödbruna. Förekommer hos oss om som-

maren, isynnerhet i Lappland, högst sällan under

sin flyttning i de mellersta, men aldrig i de södra

landskaperna. Den lefver parvis, sjunger starkt och

behagligt, hvarvid det låter som fogeln på en

gång gåfve två slags ljud ifrån sig, en grundton

bestående af ett oafbrutet surrande och deruli in-

blandade några höga, angenämt klingande strofer.

Äggen, 5 å 6 till antalet, läggas i hål, vanligen

vid brädden af bäckar eller andra välten. Födo-

ämnena bestå af insekter, särdeles vatteninsekter,

larver, puppor och regnmaskar.

Blahallon, björnhallon, psalmbär, käringbär, kalf-
~ hjortron (Rubus cassius), en mindre buskväxt, hvil-

ken förekommer i skogssnår, isynnerhet vid kusten

af hafvet och större sjöar. Bären likna nästan

björnbär, och användas såsom dessa.

Blahenar, är ett slags svartblå brynstenar från

Orsa i Dalarne, som består af stenhärdad lera,

med inblandning af fin skimmer, samt äro utmärkt

goda.

Blakmfva (Noctua coerulocephala) , en nattfjäril

af 5 liniers längd och 1 £ tums bredd mellan ving-

spetsarne, till färgen brungrå eller blågrå med
svartbruna ögon, samt gråhvita, brunfläckiga och

strimmiga vingar. Dess larver angripa fruktträ-

dens löf, isynnerhet plommon och körsbär, äfven-

som vilda träd af samma slägte.

Blajon, blåjakob (Callidium violaceum), en in-

sekt, som hör till skalbaggarnes ordning, och

har emellan 3—4 liniers längd, samt träffas i Juni

och Juli månader här och der i gammalt träd och
under barken af gran och taU.

BlÄltexa (Sqvalus spinax), en tvärmundt benfisk,

af 12—16 tums längd, på öfre sidan blågrön, på
den undie svart. Förekommer i Nordsjön och

norra delen af Kattegat, samt fångas på krok,

utlagd för andra fiskar, vanligen på 100 till 130
famnars djup.

Blåklint, blågubbar, blåklett, båtsmansmössa, duf-

stolar, klint (Centaurea cyanus), en årlig växt,

hvilken förekommer öl ver hela riket, isynnerhet i

råg- och hvete-åkrar, samt är i dessa ett besvär-

ligt ogräs; men utmärkt genom sina vackra blå

blommor, hvaraf en saftfärg kan beredas. Af

samma slägte förekomma åtskilliga arter odlade i

trädgårdar , för sina vackra blommors skull , såsom

C. montana, ochroieuca, atropurpurea , roacroce-

phalus, m. fl.

Blåklockor» klockor, öronklockor, ängsklockor

(Campanula rotundifolia), en mångårig växt, hvil-

ken förekommer allmänt öfver hela riket, utmärkt

genom sina vackra blå, klockformiga blommor. Af

samma slägte förekomma flera arter, dels vilda,

dels odlade i trädgårdar, såsom blomsterväxter;

ibland de senare Rapunzel, äkta (se detta ord), samt

C. latifolia, media, speculum, tracbelioides, m. fl.,

Blakraka (Coracias garrula), tillhör gångfog-

larnes tredje familj. Den är 13 £ tum lång, huf-

vud, hals, bröst och mage af matt ljusblå farg,

vingarne inom täckfjädrarne vackert blå, vingspet-

sarne svarta. Förekommer om sommaren parvis

tillsammans i de flesta löfskogar, inom de södra och

mellersta landskaperna; ankommer hit i början af

Maj och flyttar i medlet af September. Dess läte

är ett starkt och sträft *rack, räck, rock." Äg-

gen äro glänsande hvita och fläckiga, och läggas

4— 6 i ett bo af ris, qvistar och mossa, invän-

digt fodradt med fjäder och hår, anlagt uti ihå-

liga träd. Födoämnena bestå hufvudsakligen af in-

sekter och amfibier; men om hösten äfven af växt-

ämnen, såsom säd, bär, ollon, o. dyl., och köt-

tet är då välsmakande. Fogeln är mycket skygg

och svår att nalkas inom skotthåll, samt låter ej

tämja sig.

Blaknlla, bin ondes boning; troddes hafva va-

rit beläget någonstädes omkring Kalmar sund. Dit

fördes, enligt den vidskepliga tron, de af djef-

vulen besatte och anfäktade, och dit styrde, *kär-

thorsdagen, alla trollpackor sin kosa, för att sam-

las till den stora fest der firades, och hvarifråa

de återkommo påskmorgonen. Han utvisar ett Blå-

19

Digitized by



142 Blaltnllea. Blttelc.

kulla nästan i hvarje landskap. Namnet begynner

mer och mer bli liktydigt med heloete.

Blaknllen, en bekant landkänning på Brattön i

Hakefjord
,
Solberga socken af Bohns län. En mängd

traditioner äro derom gängse.

Blantes (Paras coeraleus), en till fjerde familjen

börande gängfogel , af 4 £ tums längd , med asurblå

hjessa, en mörkblå ring kring halsen, galt bröst,

med svartblå bensöm, samt hvita kinder och

panna. Den är icke. sällsynt i de södra och mel-

lersta landskaperna, och tillbringar sommaren i sko-

gen, vintern deremot i trädgårdar. Dess lockton

är ^hyt-hyt kererekéké." Äggen äro hvita, med röd-

bruna prickar, och läggas 8 ä 10 uti hål i träden

uti skogar, på en bädd af mossa, fjädrar och hår.

Födoämnena bestå om sommaren af insekter, lar-

ver och pappor , om vintern af insektägg och pap-

por, genom hvilkas förstörande den gör stor nytta.

Blåsa ut ljuset* Julleken med detta namn, än-

nu känd inom åtskilliga orter, utföres alltid af kar-

lar, och fordrar både vighet och skicklighet. Den
lekes på många olika sätt, vanligast så, att man
änder fullt språng blåser ut ett i en dörr eller på
ett bord uppsläldt ljus. Härvid blottställer man
sig, att antända sitt hår eller bränna sig i ansigtet.

Blastat, vanlig (Thrips physapus), en insekt, som
hörer till skinnbaggarnes ordning, svart med hvit-

grå vingar ocb af 4 tums längd, samt träffas all-

mänt om sommaren i blomman af lejontand, ka-
millblomster, -käringtand f prestkragar, m. fl. Den
angriper äfven sädesslagen och förorsakar de hvi-

ta fläckarne på axen, hvilka utvisa slökorn.

Blaslppa, blåvé, blåluk, killingsblommor (Anemo-
ne hepatica), en mångårig växt, som förekommer
allmänt i de flesta, dock ej alla rikets landskap,

och är, med sina täcka, blå blommor, en af vårens

första bådskap. Genom odling blifver blomman dub-
bel, samt af varierande fårg, röd eller hvit, och
ganska prydlig. Det är en temligen allmän för-

dom, att om man förtär de tre första blåsippor,

man kan erhålla, så blir man under årets lopp

fredad för sjukdomar; ty värr! lärer dock ej vara

mycket att bygga derpå, och den föreskrifna qvan-
titeten bör åtminstone ej öfverskridas, ty möjli-

gen skulle olägenheter kanna inträffa, i följd af

växtens halt af anemonin. Se: Backsippa.

Bias Kajsa» ett allmänt kändt och brukligt ut-

rop, hvarigenom seglare, stadde på sjön änder

lugnväder, tro sig kunna åstadkomma friskare blast

och god vind. En osäker gissning härleder tale-

sättet från den fornnordiska gudomligheten Kari,

vindarnes gud, hvars namn blifvit förvrängdt till

Kari eller Kajsa.

Slasks!*;*;. Sagan om Riddar blåskägg
, ehuru icke

ursprungligen Svensk, har länge utgjort en omtyckt
folkläsning. Någon gång hör man den förtäljas till

en del på vers. Ett uttryck ur densamma har öf-

vergått till allmänt ordspråk, bvilket ännu upp-
repas, på åtskilliga ställen, i versform:

"Drömmen är som strömmen,
"Min redliga vän."

Illasr4ftr, ett instrument, som ursprungligen och
ännu allmänt begagnas af guldsmeder, samt vid fina-

re metallarbeten, för att löda eller upphetta min-
dre metallpjeser; men hvilket i senare tider blifvit

ett oumbärligt instrument för den praktiska kemi-
sten och mineralogen, sedan dess användande till

utrönande af kroppars sammansättning först in-

fördes af våra utmärkta mineraloger Cronstedt

och Engström, samt ytterligare utbildadt af Torb.

Bergman, slutligen Dragtes till fullkomlighet af
Gahn och Berzelius, och kunskapen derom utbred-

des genom Berzelii öfver hela den civiliserade verl-

den kända arbete: Om blåsrörets användande till

mineralkroppars undersökning.

Blasten, blåvitriol. Se: KopparvUrioL

lilastal» blåstak (Labrus lineatus), en taggfenig

benfisk, som finnes i Kattegat och Nordsjön, och \

är en af de skönaste i norra oceanen, af 10 till

14 tums längd, med långt spetsigt hufvud, samt
blå längdstrimmor, och blåa fransar på buk- och
stjerlfenorne.

Blastan*;» höter, klotång, klöter, knapptång, svin-

tång (Fucus visiculosus) , en mångårig hafsväxt,

den ymnigast förekommande tångart på våra strän-

der; kan begagnas såsom nödfoder, så väl för nöt-
kreatur som för svin, samt i nödfall till taktäck-

ning. Askan deraf är ett sämre slags soda, hvil-

ken i handeln får namn af kelp, och är rik på
jodföreningar.

Blå tornet» i Köpenhamn, har blifvit bekant "i

Svenska historien, såsom fängelse åt de förnäma
fruntimmer, Christian Tyrann förde med sig till

Danmark, efter Stockholms blodbad. Det qvarstår

ännu. En temmeligen oansenlig byggnad, hvilken

begagnas som arrest åt dem af hofbetjeningen,

hvilka gjort sig skyldige till någon ringare för-

seelse.

BlåviTvor, majvifvor, lärkeblomster, svaleblom-

stcr, mjölblommor (Primula farinosa), en mångårig
växt, som förekommer temligen allmänt på sumpig

mark, och är utmärkt för sina små, men särdeles

prydliga blommor.

Blttck, skrifbläck, en svart vätska, hvars namn
är härledt af Engelska ordet: black, svart; men
hvilket namn äfven, ehuru oegéntligt, användes

för andra färgade vätskor, som begagnas till

skrift. Utom skrifbläck förekommer äfven märk-
bläck, till märkning af linne och andra klädesper-

sedlar, samt sympatheliskt bläck, som frambringar

en skrift, hvilken blir synlig först sedan papperet

blifvit uppvärmdt till en viss grad eller behandladt

med vissa andra ämnen. Så kunna t. ex. salta och
sura ämnen, såsom koksaltlösning, citronsaft, utspädd

svafvelsyra m. fl., begagnas såsom sympathetiskt

bläck; ty om man skrifver med dessa ämnen på
papper, så framkommer den förut osynliga skrif-

ten med svart eller brun fårg, då papperet myc-
ket starkt upphettas. Den försvinner dock icke vid

kallnandet, såsom då man skrifver med en mät-
tad och sedan utspädd upplösning af kobolt i

kungsvatten, kobolt-chloridlösning, hvaraf skriften

vid uppvärmning blir synlig med vackert grön
färg; men utplånas åter vid afsvalning. Skrifver

man deremot med en mättad och sedan utspädd lös-

ning af vismut i skedvatten, så framkommer skrif-

9

Digitized byGoogle



AlMelUUlfc, 143

tes med snöhvit färg på del mindre hvita pap-
peret, om detta fuktas med vatten.

BltteUflsW (Sepiaofficinalis), ett tiU djurrikets 9:de

klass, hufvudfotingar, hörande blötdjur, 1 £ fot långt,

hvitt med röda prickar, med 8 mindre och 2 län-

gre fångarmar och inuti kroppens ryggsida ett

kalkskal eller ryggsköld. Det lefver i alla verl-

dens haf, till och med, ehuru sparsamt, vid Skån-
ska kusten, hvarcst dess ryggsköldar uppkastas på
stränderna bland sanden. Dessa sköldar, som äro

aflånga, på raidten bredast och tjockast, af 4 till

6 tums längd, till färgen hvita, på ena sidan be-

klädda med ett tunnt benartadt skal, på den andra

porösa, lätta att söndersmula, något skarpa, kom-
ma i handel under namn af hvalfiskfjäll och be-

gagnas isynnerhet till slipning af elfenben, horn

och mjukare metaller. Djuret har sitt namn af

en svart vätska, hvilken det hyser uti en blåsa och

som det utsprut ar då det förföljes, hvarigenom

vattnet uppgrumlas och förföljaren hindras att se

det. Man trodde fordom, att denna vätska använ-

des af Kineserne till beredning af deras tusch; men
detta är ogrundadt.

Blftdinjre t annex under Wieslanda, beläget i Al-

bo kontrakt af Wexjö stift, 2 { mil V. från Wexjö;
består af 29 mtl. med 1,000 invånare och har en

areal af 14,001 tunnland, af hvilka 2,280 äro sjöar

och kärr. Man uppger, att socknen skall hafva sitt

namn efter bjeltinnan Blenda. Många minnesmär-

ken efter hennes krigståg anvisas härstädes. Adr.

Wexjö.
BlKsMnd, brunnacke, vriand (Anas penelope), en

till simfoglarnes 2:dra familj hörande fogel, af 20
tams längd, med blå, i spetsen svart näbb, bly-

färgade ben, rostgulaktigt hvit panna, brunaktigt

röd hals och hufvud, skuldror och sidor vattrade

med svart och hvitt, bröstet vågigt grårödt, han-

nens vingspegel grön, med svart ram, honan svart-

aktig utan ram. Förekommer i ofantlig mängd, som-
martiden, parvis på sjöar och lugnvatten i Norrland

och Lappland, hvarefter den om hösten nedkom-
mer till de sydligaste orterna, der den dels qvar-

stannar öfver vintern, dels till större delen flyt-

tar till Schweitz och Italien. Den har ett skarpt

hvisslande läte, som oftast höres under flygten,

hvilken är ganska snabb, liksom dess rörelser i

vattnet. Äggen äro gulaktigt hvita, och läggas i

Lappland på någon holme eller Sjöstrand bland

gräset. Födoämnena utgöras af späda vattenväx-

ter, frön, gräs, insekter och maskar. Köttet är

godt, och fogel n, som är mycket skygg, skjutes

dels på krypsky tte, när den ligger nära stranden el-

ler gått upp derpå, dels på drag, då den om af-

tonen begifver sig från hafvet inåt landet.

aWUffÅa (Anas albifrons), hör till simfåglarnas

2:dra familj, är till längden 2? till 28 tum, med
hvit panna och näbbsidor med svarta kanter; huf-

vudet och största delen af halsen gråbruna, brö-

stet, sidorna och magen spräckligt brunt och hvit-

grå , med svarta fläckar och tvärband , under gum-
pen hvit, benen gula. Den tillbringar sommaren i

de nordligaste delame af riket; men träffas under

sin flyttning dit och derifrån, i Mars och April

samt September och Oktober, i mindre flockar,

mest vid hafskasten i de södra landskaperna. Äg-
gen skola vara gulaktigt hvita och läggas 4 till

6 vid fjärdvattnen. Födämnena bestå af vatten-:

växter, frön och korn. Köttet är välsmakligt.

BIMeter kallas den svagare eller starkare luft-

ström, som vid åtskilliga metallurgiska operationer
inledes nti ugnen, för att behörigen bibehålla tem-
peratur och förbränning och hvilken åstadkommes
med åtskilliga inrättningar, såsom bälgar, blåsma-
schiner o. dyl. Af blästerns reglering beror till

en stor del arbetets behöriga gång, och kunskapen
derom utgör således en vigtig omständighet nti

masmästeriet och hammarsmeds-konsten. På sed-

nare tider har man börjat, att vid masugnar, an-
vända så kallad varmblåster , d. v. s. en luftström,

hvilken, innan den inledes i pipan, blifvit till en
viss gra^ upphettad, emedan dymedelst en myc-
ket högre temperatur erbålles, med mindre åtgång
af bränsle samt en betydligt större tillverkning

åstadkommes; men det sålunda erhållna tackjernet

innehåller en mycket större mängd siliciunx än
annars, och många tvifvelsmål hafva uppstått om
dess nytta till frambringande af godt och väl ver-

kadt stångjern.

BIOtdjur, utgöra djurrikets tredje underafdelning.

Deras kropp består blott af en köttväfnad, stun-

dom utan andra synbara organer än för matsmält-

ningen och fortplantningen, ofta dock med tydligt

hufvud, känseltrådar, trefvare och fangarmar eller

med en platt skifva kallad fot, och betäckte med, el-

ler innesluten uti en egen lös hud, kallad mantel, hvil-

ken stundom, på den ena eller andra sidan, afsöndrar

en kalkhaltig vätska, den der stelnar till ett mer
eller mindre hård t skal, omgifvande kroppen ytterst

eller inom manteln, och som i förra fallet, då

det bildar ett sammanhängande stycke, kallas snäck-

skal , men deremot , då det består af två delar för-

enad med en ledgång, kallas mussleskal. De äro

dels skildkönade, dels hermafroditer; men sällan

så fullkomligt, att de ej behofva parning, och lef-

va för det mesta i hafvet; endast få slag i sött

vatten eller på landet. Blötdjuren indelas nti fyra

klasser, neml.: hufvudfotingar, bukfotingar, mus-

selförare och manteldjur. De hos oss inhemska

blötdjur äro upptagne under sina serskilta namn.

Bo 9 säteri i Svennevad socken af Nerike, kallas i

gamla handlingar Boholm. Stället har ypperliga

trädgårdar och orangerier, samt en större bok-

samling. Egendomen är fideikommiss.

Bo f fordam Kijlehof, beläget i Vester-Hargs soc-

ken af Östergöthland. En stor och vacker park,

samt 3 trädgårdar göra stället till ett af de skö-

naste i orten. Den utgöres af 3|- mtl. af olika

natur. Ägare hafva varit ätterna Ribbing, Lager-

falt, Lejonhjelm m. fl.

Bössa, skrobba, (Blaps mortisaga), hör till in-

sekternas första ordning, skalbaggar, är J tum

lång, hård, gråsvart, saknar flygvingar och har

hopväxta täckvingar samt spetsig stjert, lefver i

fuktiga mm och tros af allmogen förebåda döden,

dä den anträffas uti sjukrum, hvaraf dess tillnamn,

dödvädrande, härrör.
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BoaaekKIlan, i Tranås socken af Malmöhas län.

I denna källa skall, enligt gammal sägen, "menige

man, så i hedendomen, som påfvedömet, offrat och

ännu (1690) envetna qvinnor S:t Hans afton offra

och kasta dijt penningar, eggskal, brödstycken",

m. m.

Boberg» Anden, professor i österländska språ-

ken i Upsala, sin födelseort, var en lärd och ak-

tad akademisk lärare, hvilken isynnerhet stridde

mot Göranssons hypotheser. Född 1678, död 1756.

Bobergs härad, är beläget i andra fögderiet af

östergötblands län, samt innefattar följande sock-

nar: Foraåsa, med Lönsås; Skeppsås, med Elfve-

stad; Klockrike, med Brnnneby; Krigsberg eller

Christberg; Wallerstad och Ekbyborna. Häradet

består af 276 mtl. och har 8,355 invånare; dess

areal är 77,182 tunnland, hvaraf 8,480 äro sjöar

och kärr. Genom konung Gustaf I.s testamente, år

1560, erhöll hans son hertig Magnus detta härad,

hvi]ket sedan, genom äktenskapskontrakt af d. 23
Febr. 1611, inrymdes åt hertig Johans gemål, Ma-
ria Elisabeth.

Bobergs kontrakt. Se: Gullbergs.

Back 9 är hannen till tama geten (Gapra hircus),

hvilken, såsom busdjur, är utspridd i de flesta län-

der samt trifves så väl inom polarkretsen som emel-

lan vändkretsarne, finnes ändock icke så långt upp-

åt norden som fåret; men fördrager bättre än det-

ta de södra ländernas hetta. Se vidare: Get.

Book 9 Hänt» en gammal Garolin, hvilken redan i

slaget vid Narva var öfver 40 år gammal ; men icke

destomindre följde Carl XII genom alla hans fälttåg,

till Pultava, der han blef fangen, förd till Tobolsk,

återkom derifrån år 1722, då han fick överste-
löjtnants afsked, men med kaptens pension, 60 da-

ler s. m., och dog 1749, i en ålder af mer' än

90 år.

Boekaiten. Vid Gjällaberget i Skåne ligger en
stor sten, som fatt detta namn af åtskilliga der-

uti synliga spår, liknande bockfjät. Det säges, att

en jätteqvinna, stående på Blinkarps Ry (den hög-
sta granitkullen på söderåsen från Odensjön), med
sitt fläteband slungat en stor si en mot den nybygg-
da kyrkan i Färingtofta; men att, under farten,

stenen söndrat sig i tvenne delar, af bvilka den
ena nedfallit vid Gjällaborg, och den andra på Fä-
ringtofta gata, der den ännu utvisas.

Bocken vet att lian har horn, ett gammalt
ordspråk, betecknande, att den som är stark, mäg-
tig, vet att begagna sitt välde.

Boekhainuiar, jernbruk i Gunnelbo socken af

Westmanland, med 4 härdar. Har 2,333 skepprd

6 lisp:d privil. smide, med eget tackjern. Utskep-
par på Stockholm. Hammarskatten är 23 skepp:d

6 lisprd 13 marker. Detta bruk bar blifvit anlagdt

af 0. Bock, emellan åren 1627 och 1632; men
hnru det kommit i grefvinnan Ebba Brahes ägo

.

och huru lång tid innan år 1647, är obekant; ty

samma år nämnes, i brukets handlingar, fältherren

grefve Jakob De la Gardie och grefvinnan E. Brahe
såsom dess ägare. Bruket ägdes sedan, tid efter an-
nan, af M. Christierson , A. S. Edman, grefve Gyl-
lenborg och J. Bedoire, hvilken sålde det, d. 27

April 1776, för 705,000 daler k. m. åt J. Ram-
sell, till hvars afkomlingar det sedan öfvergått.

Bruket tillhör de s. k. Ferna-verken och äges

nn af grefve G. J. v. Hermansson. Bruksstäm-

peln: B. H.

Bockholmnundet, ett snnd i Målaren, beläget

vid den s. k. Lill-ön. Genom sundet löper stora

segelleden. Bockholmssund är mycket bekant för

sina vackra utsigter. Här finnes ännu en gammal
byggning, hvilken berättas hafva varit bebodd af

konung Carl XI, under hans lustfärder på Mälaren.

Bockrot» pimpinell (Pimpinella sax ifråga), en
mångårig växt, hvilken förekommer allmänt öfver

allt i riket, och hvaraf roten begagnas i medicinen.

Bocksjö, 1 mantal säteri i Undenäs socken, sö-

der ut åt Tiveden , nära Wettern
,

blef, genom öp-
pet bref d. 24 Mars 1595, gifvet af hertig Carl

åt fru Constantia, konung Erik XlVrs dotter. Sä-
teriet har på senare tider tillhört kammarherren
Steuch.

Boda kapell, annex under Rättviks socken, belä-

get i Rättviks kontrakt af Westerås stift, 6 \ mil

N.N.V. från Fabian. Dess areal upptages under

modersocknen. Folkmängden uppgår till 1,972 per-

soner. Adr. Gagnef.

Boda» annex till Brunskog, beläget i Frykdals kon-
trakt af Carlstads stift, 4 mil N.V. från Carlstad;

består af 7-^ mtl. med 1,570 invånare och har en
areal af 16,802 tunnland, hvaraf 3,250 äro kärr

och sjöar. Adr. Carlstad eller Arvika.

Boda» jernbruk i Enångers socken af Gefleborgs

län, med 4 härdar. Har 2,400 skepprd privilegie-

radt smide, med eget tackjern, hvilket smide ut-

skeppas på Sundsvall ocb Stockholm. Hammarskat-
ten: 24 skepprd. Disponent: E. v. Stockenström.

Bodarne» en socken i Edsbergs kontrakt afStreng-
näs stift

,
belägen i Grimstens härad af Nerikes län

,

6 mil S.V. från Örebro. Socknen hör till 3 kl.

konsist., består af 8 \ mtl., har 1,016 invånare,

samt en areal af 17,843 tunnl., hvaraf 1,250 äro
sjöar och kärr. — Här märkes Ramundaboda el-

ler Romlaboda, hvilket förra namn socknen förut

skall hafva burit; der har af ålder varit landamä-'

re emellan Nerike och Westergöthland. Man för-

modar att detta ställe bär namn efter den hedni-

ska kämpen och jätten Ramund, som här skall

hafva ägt sitt hemvist, och hvars grafhög ännu
visas på skogen Tiveden. Här är kyrka, postkon-
tor, värdsbos samt gästgifveri; äfven marknad har
förut hållits derstädes. Konung Waldemar vista-

des här år 1274 med sin gemål Sophia, då hastigt

en sårad riddare anlände och underrättade Walde-
mar, hvilken lagt sig att sofvä, om den fara hvari

han nu sväfvade, sedan hans bröder, hertigarne,

vid Hofva slagit och förskingrat den kungligt sin-

nade allmogen. Drottningen begaf sig genast un-
dan till närmaste kloster, som redan då skall haf-
va varit anlagdt vid Bodarne, Ramundaboda, der
kyrkan nu står eller vid Lassåna, hvilket ännu vid

reformationen varit bebodt af S:t Antonii-munkar
eller eremiter. — Sedan Sten Sture d. y., d. 5
Jan. år 1520, blifvit sårad i striden på isen vid

Bogesund, nu Ulricehamn, lät han uppställa sina
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trapper vid Ramundaboda och skogen Tivedens

början, för att uppehålla den Danska magten, och

lät der göra en stor bråte eller förhuggning.

Bodar», annex under Håslöf, beläget i Skytts

kontrakt af Lunds stift, 2 mil S. från Malmö; har

en areal af 1,504 tunnland, och innefattar 15 mtl.,

med 365 invånare. Adr. Trelleborg.

Bodby«ser, kallades, enligt konung Gustaf I:s

stadga om tavernare, sådane tecken, hvilka buros

af bud och poster, till bevis, att de voro stadde

uti konungens och rikets värf, och på det de skul-

le kunna åtskiljas från andra vägfarande i riket.

Bodeknlla. Se: Carlshamn.

Bödel Halllngr och Bödel af Folie omtalas

såsom utskickade från allmogen på Gottland,! un-

der upproret derstädes, år 1288.

Bodg&rd eller Bogard, Bogardsmur 9 kallas

ånnu allmänneligen den omhägnad, hvarmed kyrkor

och kyrkogårdar omgifvas. Namnet har troligen

afseende på de kyrkobodar, hvilka denna omhag-
nad inneslöt och ännu vanligen omsluter. Kallas

af någre författare orätt Borggårdsmur.

Bodinerl, kallas lån, som upptages emot pant i

skepp eller last. Ett sådant lån löper samma fa-

ra, som skeppet eller godset är underkastadt på
sjön, och börjar lånets fara att räknas ifrån den

dag afhandlingen var gjord , eller när skeppet går,

eller hade kunnat gå till segels ifrån den ort der

det låg, då lånet gjordes. För bodmeri är tillå-

tet att betinga sig så stor ränta, som man, i

anseende till resans längd och farlighet, bäst kan

och förmår.

Bodn (mythol.). De gamla sagorna berätta om
skaldeskapets eller poesiens uppkomst, sålunda.

Det fanns fordom en man, som hette Qvaser. Han
var så vis, att han for omkring all land för att

undervisa mcnniskor. En gång kom han till. gästa-

buds hos dvergarne Fjalar och Galär. Desse kal-

lade Qvaser till ett enskildt samtal och dråpo ho-

nom. Hans blod läto de rinna uti en kittel och

tvenne kar. Kitteln hette Odrärer; men karen

hette Bodn och Sön. I den mördade vises blod

blandade dvergarne honing och beredde deraf en

dryck, så kost el ig, att den som fick smaka deraf,

genast blef skald. I gamla sånger förekommer

skaldekonsten derföre ofta under namn af Övasers

blod, dvcrgars dryck, Odrdrers, Bodns eller Söns

vätska.

Bodrttff* är, då mannen drager något lönnliga un-

dan hustrun, eller tvertom, eller barnen undan för-

äldrar, eller de från hvarannan, som i bolag äro.

Bod»J0 9 annex till Rälsund, beläget i Jemtlands

södra kontrakt af Hernösands stift, 4 mil S.S.O.

från Östersund; består af 6J mtl. och har 462
invånare. Dess areal upptages jemte modersock-

nens. Adr. Östersund. — Socknen är kringskuren

af flere vatten, hvårföre den äfven kallas Råtsjö,

af andra Bod- eller Boddsjö, emedan en Norrsk

qvinna, vid namn Bodda, skall, jemte 5 söner,

varit den, som först satte sig ned på den aflägsna

trakt, der nu Bodsjö byn finnes. Kyrkan, belä-

gen vid Bodsjön, är af träd, och säges vara upp-

satt af nämnde första inbyggare. Dess ålder är

obekant; men öfver dörren stå siffror, beteck-

nande 1469. Predikan hålles endast hvar tredje

helgdag.

Boduin, en socken, jemte Fjällsjö och Tåsjö,

belägen i Ångermanlands vestra kontrakt af Hernö-
sands stift, södra Ångermanlands fögderi af We-
sternorrlands län, 17 * mil N.N.V. från Ilernösand.

Socknen har ensam 345 invånare, består, jemte

annexerne, af 18 J mtl. och hörer till 3 kl. konsist.

Adr. Sollefteå.

Bodvar BJarkes saga, en Isländsk saga, full

af åfventyr, om denna hjelte. På Svenska finnes

den i utdrag uti Björners Nordiska kdmpadater.

Bo Dyre, en broder till Thord Bonde, var en tid

höfding för Carl Knutssons här, men lät förleda

sig till ett stillestånd med Erik Carlsson Wase,
under förlitande på hvars helgd han hemförlofva-

de en del af sitt manskap. Denna godtrogenhet

hade Erik beräknat, öfverföll Bo Dyre vid Flott-

sund, slog hans trupper och tillfångatog ett antal

af dem.

Boederna» Johan Henrik » en af de många
utländningar, hvilka, under drottning Christinas tid,

inkallades till Sverige, der han blef eloquentiae pro-

fessor i Upsala och riks-historiegraf; men retade,

genom sitt högmod, studenterne emot sig, så att

han nödgades taga afsked; återvände då till

den profession han förut innehaft i Strassburg,

men ådrog sig äfven här många fiender. Drott-

ningen gaf honom , vid afskedet , en skänk af 4,000

R:dr, en guldkedja om 200 dukaters vigt, en år-

lig pension af 800 R:dr och titel af sitt råd.

Han dog i Strassburg år 1672, 61 år gammal,

såsom kejserligt hofråd, med värdighet af Comes

palatinvs.

Boeililnn* Med detta namn finnas flere män, be-

kanta i den Svenska kyrko- och lärdomshistorien.

Det nyttjades i äldre tider ömsom med Bo, Bono

eller Bowe, och finnas derunder upptagne en biskop

i Linköping under Magnus Ladulåses tid, samt tven-

ne i Wexjö, den ene under samme konung och den

andre under Magnus Smek. Den namnkunnigaste

man med detta namn , är likväl kyrkoherden i Mo-
ra i Dalarne:

BotHhlua, Jakob, bekant för sina sällsamma

åsigter i flera ämnen, sitt envisa fasthängande der-

vid och sitt deraf följande missöde. Sålunda för-

kastade han döpelsen genom begjutning, och yr-

kade, att den borde ske genom nedsänkning i vat-

ten, ogillade bruket af peruker och fontanger,

skäggets rakande och maträtter af blod. Den för

honom farligaste, ehuru kanske rigtigaste af hans

satser, var likväl den om det kongl. enväldet,

bvilket han betraktade såsom gudlöst, och då Carl

Xn, i trots af sin faders testamente, blifvit för-

klarad myndig, mer än två år för tidigt, grämde

det B. så djupt, att han deröfver höll en predi-

kan, hvars ingångsspråk var: "Ve det land, hvars

konung ett barn är!" Derjemte gjorde han anmärk-

ningar öfver 1696 års kyrkolag och 1693 års riks-

dagsbeslut, hvilka erinringar han insände till kongl.

rådet grefve Gyldenstolpe , med begäran, att före-

lägga dem konungen, som borde hänskjuta den
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till samtliga presterskapet. Denna skrift hade lik-

väl för sin författare en motsatt verkan. B.

häktades, fördes till Stockholm, ställdes der in-

för hofrätteo och dömdes från lif, ära och gods,

hvarjemte hans skrift skalle af bödeln uppbrännas.

Detta sistnämnda skedde; men han sjelf, förgäfves

uppmanad att återkalla sina satser, benådades med

lifstids fängelse på Nöteborgs fästning. Hit afför-

des han år 1698, men blef fri 1702, då Ryssar-

ne intagit staden, samt fördes till Wibörg, der

han behandlades väl af landsböfdingen , frih. Lind-

hjelm. Då Ryssarne nalkades äfven denna stad,

sändes han, år 1705, öfver till Stockholm, der

han likväl lemnades utan bevakning, endast ålagd

att hålla sig hemma om nätterna. År 1710 kom
han ändtligen på fri fot och tillbragte sin återstå-

ende lefnad hos sin hustru, på dess gård Wester-

qvarn i Kolbecks socken af Westmanland. Född

1647, död 1719. Hans sonson,

Botkalus, Daniel, filosofie professor i Upsala

född 1751, död 1810, är känd isynnerhet genom

sina läroböcker i naturrätten och sedoläran.

Bottins, Tyrui, en Dansk general, hvilken 1464

intog Upsala och förstörde fästningsverken kring

erkebiskopshuset och sköflade sjelfva huset.

Bofast kallas den, som bar stadigt hemvist, som
ej flyttar eller reser, som besitter fastighet i hus

eller jord och vistas derstädes.

Bofink (Fringilla crelebs), en till gångfoglarnes

fjerde familj börande fogel, af 6^ tums längd,

hannen med svart panna, hnfvudet och halsen of-

van rent askblå, ryggen och skuldrorna kastanie-

bruna på bakryggen öfvergående i grönt, hufvu-

dets sidor, strupen och frambröstet rödbruna, det

öfriga af bröstet och sidorna vinröda, stjerten och

vingarne svarta, de sednare med två bvi ta tvär-

band. Honan, något mindre, har ej svart panna

eller rödt bröst utan båda delarne gråa, tvärban-

den på vingarne mindre. Förekommer temligen all-

mänt öfverallt i hela riket, dock ej inom polcirkeln,

och flyttar sent på hösten till sydligare länder, hvar-

vid båda könen fördas serskildt; en del qvarstanna

dock, åtminstone i Skåne, öfver vintern. De lefva

parvis tillsammans under fortplantningstiden och tåla

ej att något annat par intränger på deras område, i

hvilket fall en allvarsam strid genast uppkommer.

Lätet är lifligt, börjande med en hvissling och slu-

tande med en stark drill. Locktonen liknar
n
pfyhvitt.

n

Äggen blekt grå eller blåaktiga, läggas i två kul-

lar om året, 3 till 4 i hvar. Födan utgöres dels

af insekter, dels af oljaktiga och mjöliga frön. Köt-

tet är läckert och dels derföre, dels för att hållas

i bur, fångas fogeln på limspön eller med slagnät.

Balis» blindsvamp (Lycoperdon bovista), en buk-
svamp, som förekommer allmänt på betesmarker, än-

gar och i skogar, vanligen af en valnöts storlek,

men ända till en fots höjd. Ännu omogen, då den

inre delen är hvit, är den ätbar. Sedan den mog-
nat öppnar den sig och utkastar ett fint brungrönt

stoft, hvilket anses vara skadligt för ögonen, och

nära mogen användes den till stillande af blödning.

Bofors 9 ett jernbruk i Carlsskoga socken af Ne-
rike, har en härd, 5 skepp :d 10 lisp.d 13 marker

Bogipröiare.

hammarskatt, och 613 skepp:d 6 lisp:d privilegie-

radt smide med köpetackjern. Utskeppar på Stock-
holm och Götheborg. Har äfven 60 skepprd frälse-,

och dessutom spik-smide. Smidesstämpeln : G. B. F.

Äges af P. Lagerhjelm.

Bofe> annex till Othem, beläget i Wisby stifts

norra kontrakt, 3 mil O.N.O. från Wisby, vid haf-

vet. Socknen innefattar • 8 £ mtl., har 448 invåna-

re och en areal af 7,452 tunnland, hvaraf 680 äro
kärr och sjöar. Adr. Wisby. — Kyrkan är af
sten och skall vara byggd år 1190, men lärer,

åtminstone till någon del, hafva afbrunnit år 1695,
samt då åter blifvit uppbyggd. Altartaflan är af
sandsten, målad med oljefärg.

Bofeiund, träffoingen vid, emellan Svenska och
Danska härarna. Sten Sture d. y. mötte här, d.

19 Jan. 1520, fienden .med en ringa styrka, men
redan vid början af striden blef han sårad af en
falkonetkula, och hären, beröfvad sin anförare,

drog sig undan i oordning, hvarigenom vägen till

Westergöthland blef öppen för fienden.

Bogeiund. Se: Ulricehamn.

Bogfslaw XIV 9 hertig af Pomern, och den siste

af sin ätt, är bekant i Svenska historien, såsom
regerande vid Gustaf Adolfs landstigning i Tysk-
land. Han var då en femtiårig man, sjuklig och
svag till kropp och själ, samt förmåddes således

utan svårighet att ingå det förbund, konungen er-

bjöd honom , samt att till honom öfverlemna både

hufvudstaden och sitt land.

Bofrlosa» annex under Lillkyrka socken i Trögds
kontrakt af Upsala stift, är beläget 3 J mil S.V.

från Upsala, vid Enköping. Detta annex utgöres

af 53 mtl., har 785 invånare och en areal af

7,568 tunnland, hvaraf blott 120 äro sjöar och
kärr. Uti kyrkomuren skall en Dalkarls-fana vara

inmurad, den sockenboerna tillbytt sig af Dalkar-

larne,' emot de förras, och hvilken skall finnas i

Tuna sockenkyrka i Dalarne. Man vet icke på
hvilket ställe nämnde fana är inmurad. Ombytet
skall hafva skett efter ett fältslag, hvilket skall

bafva stått der, samt upphört på det sätt, att Dal-

karlarne nedlagt sina vapen och bågar. Deraf vill

man härleda socknens namn. Vid Mörby och Gu-
di gärden, samt Hemsta ängsbackar finnas flere

runstenar. Adr. Enköping.

Bogskatt. Denna krono-utskyld betalas af allmo-

gen i Herjeådalen med 8 öre s. m. för hvarje man-
talsförd karl. Den erlades fordom af en hvar, som
kunde sköta sin boge; deraf namnet.

Bofrsprot, en tjock och stark trädstam, som går

ut ifrån fören af ett fartyg, och tjenar, att, likt

ett slags på sned liggande mast, föra s. k. stag-

segel, samt att stötta förresningen, medelst dervid

fastade stag.

Bogsnrötare (Bombex) , ett insektslägte af stek-

larnes ordning, hvaraf en art förekommer hos oss,

neml : Europeiska bogtprötaren (B. rostrata) , hvilken

är l tum lång, svart, med hufvud och bål grå-

ludna, munnens och antennemas afvigsida citron-

gula, ben och tassar af samma färg eller brungu-

la, underlifvet leeknadt med 5 gröngula, vågiga

tvärband och en liten gulaktig fläck ytterst på
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gumpén. Käkarne löpa fram onder öfverläppen

till eo cylindrisk näbb, liknande ett bogspröt,

hvaraf slägtet har sitt namn. Den är allmän i

södra Europa, hos oss sällsynt, och finnes ställ-

vis endast på Gottland och i Skåne , derstädes dock
temligen talrikt. De gräfva bon i sanden, hvil-

ka vanligen hafva flere utgångar, och lefva deruti

parvis, en hanne och en bona, i hvarje bo. Deras

flygt är ganska egen och hastig, och derunder gifva

de ifrån sig ett pipande läte; ofta para de sig äfven

i flygten. Hvarje par har blott en unge, som i pupp-

tOlståndet har ett ollons skapnad och storlek. De-
ras fodämnen utgöras af andra insekter, såsom
flugor och sågsteklar, m. fl., äfvensom spindlar.

Högste, annex till Settersta i Nyköpings östra

kontrakt af Strengnäs stift, 2 mil N.O. från Ny-
köping. Annexet innefattar 19 £ mtl., med 550
invånare och har en areal af 6,619 tunnland, af

hvilka 600 äro kärr och sjöar. Adr. Södertelje.

Roluftg. Samlingen af alla husgerådssaker , möbler

och redskap i ett bo, begripna såsom ett helt.

Hvarje serskild artikel af bohaget kallas då, när

man talar derom såsom om något för sig, ett

bokaysting.

ohemai , Carl Adolf Andenion. Denne
man, ryktbar både genom hvad man vet och än-

nu mera genom hvad man icke vet om honom,
lärer hafva varit (Ödd i Jönköping, omkring år 1770.

Föga utmärkt i sin ungdom, lemnade han tidigt

fäderneslandet, dit han oformodadt återkom år 1802,
samt uppträdde der såsom miljonär och djupt in-

vigd i alla ordens-vurmeriets mysterier. Han äg-
de nu ett stort gods i Danmark, der han senast

vistats i tio år. Ingen kunde uppgifva källan till

hans förmögenhet , hvilken man gissade hafva till-

kommit på olofligt sätt, antingen genom tillgrep-

pet af den olyckliga Maria Antoinettes juvelskrin,

vid franska konungafamiljens flykt från Paris, då

B. skulle hafva varit sekreterare hos grefve Fer-

ien, eller genom ett likadant tillgrepp af en rik

och svärmisk Engelsmans schatull , hvilket innehål-

lit både hans förmögenhet och hans papper. Beg-

ge uppgifterna äro obevista. Det vissa är, att B.,

som titulerades faofsekreterare, kallade sig hufvud-

man för de "Asiatiske Bröderne", att han kom till

Sverige för att gifta sig med en fattig flicka, med
hvilken han (Öre ut resan förlofvat sig, att han visade

sig mycket välgörande både mot personer och in-

rättningar, att han var af ett ganska inställsamt

väsende, genom hvilket och genom sina föregifna

höga kunskaper han ledde många svaga hufvud

och stod särdeles väl hos flera ansedda personer,

deribland hertig Carl, som hade mycken böjelse

för ordensväsendet. Man fruktade, att han skulle

i sitt nät indraga äfven Gustaf Adolf, och för att

förekomma detta, lärer man inbillat konungen, att

B. var en politiskt farlig person, hvarigenom ko-

nungen förmåddes att samtycka till B:s häktande

och afförande ur riket. Härvid torde dåvarande

underståthållaren Ablberg hafva gått något för myc-
ket summariskt till väga , hvaröfver B. med skäl be-

svärat sig. Efter 1809 års revolution tilläts Bö-

neman återkomma; men då han äfven na lyc-

kades bemägtiga sig sin fordne gynnares, då ko-
nung Carl Xin.s, ännu mera förslöade sinne samt
alltför oförtjent betraktades såsom farlig, blef

han för andra gången, år 1814, arresterad och
förd öfver gränsen. Hans klagomål öfver den

olagliga behandlingen lemnades utan afseende. Han
bodde under sin återstående lefnad i Tyskland,

och lärer hafva dödt omkring år 1830.

Bohman, Jonas, född i Kisa i östergöthland

d. 22 Nov. år 1790, komminister i Kudby, har

gjort sig känd genom åtskilliga skrifter, såsom
"Omberg och dess omgifningar", "Wettern och dess

kuster", "Svenska kyrkans högmessotexter förkla-

rade", m. fl. Lärer ha dödt år 1842.

Bohman, Fredrik Otto, grosshandlare i Stock-

holm, bekant genom sitt testamente af år 1767,
hvarigenom han skänkte 280,000 daler koppar-

mynt ål Stockholms enke- och pupillkassor.

Bolirs jernbruk. Se: Båhr.

Bohuslåtn , eller kuststräckan emellan Götha-elf

och Svinesund, beläget, jemte dess skärgård, emel-

lan 57° 40' och 59° 7' nordlig bredd, samt 28°
41' och 29° 55' östlig längd från Ferro, grän-

sar i vester till Kattegat, i söder och öster till

Westergöthland och Dalsland , samt i norr till Ag-
gerhus stift i Norrige. Fasta landets längd, från

norr till söder, utgör omkring 14 mil; största

breddgn från V. till Ö. 5 mil, samt den minsta

(från Saltkälleviken till gränsen af Dahlsland), f
mil. Länets yt-innehåll är beräknadt till 39 f
qvadratmil, eller ännu närmare till 916,602 tunn-

land. — Landet har, tid efter annan, haft åtskilliga

namn. Det äldsta af dessa är Alfhem. Vissa gam-
la sagor utmärka likväl härmed en större land-

vidd. Benämningen upphörde alldeles, då den så

kallade Alfhiska konunga-ätten utslocknade, och

landet förlorade sin sjelfständighet i striden emot
Harald Hårfager. Rahike betecknar noggrant det-

ta område. Viken är, uti våra fornskrifler, det

allmännaste namnet på Bohuslän. Dermed förstods,

under äldre tider, kustländerna på begge sidor om
Opslofjorden (Ghristianiafjord) , tillika med trak-

terna vid Götha elf, och anses vara härledt från

läget omkring nämnde bafsvik. Sedermera öfver-

gick det på Bohuslän ensamt, och slutligen på dess

norra del, hvarest det ännu qvarstår "i betecknin-

gen af de begge fögderierna JVorr- och Sunnervi-

ken. Inbyggarne i denna del af länet, tillika med
sina nordliga grannar, hedrades med binamnet

Wikveriar, Wikvdringor, d. ä. vikens försvarare.

Elfvarfylke (Etfvarsyssel i 14:de seklet) var redan

i 12:te århundradet en benämning på södra Bohus-

län, eller landet från Uddevalla intill elfven, skär-

gården inbegripen. För sin vildhets skull kaDadea

invånarna Elfoagrimar , det är: de grymme vid elf-

ven. — Bohuslän, ursprungligen Bahnslän, inne-

fattade ännu i början af 17:de århundradet, icke

mer ån det gamla Elfvarfylke; men sedan medlet

af bemälde sekel inbegreps derunder äfven Viken.

Namnet kom i bruk först på 1400-talet, och är

taget efter det, år 1308, anlagda Bohus slott. —
En mängd uråldriga minnesmärken i detta land-

skap utvisa en ganska tidig befolkning. De aW-
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sia äro stenrör (bvilka har benämnas Valar, vår-

dar), hällkisterör
,
dyrhus, jättestugor, stenstugor,

hällristningar, borgar^ tingskretsar
^ offkrstääm samt

grafmmnen, nästa» af alla slag. Hvarifråa lan-

det fått sin första befolkning, kan icke med
säkerhet utredas. Troligen har det, likasom de

flesta af Sveriges öfriga landsorter, blifvit, tid

efter annan, bebygdt genom inflyttade koloni-

ster. — Vid en öfverblick af detta märkvär-

diga kustland, inser man lätt, att det, i äldre

tider, ej kunnat vara så tätt bebodt, som i vå-

ra dagar. Bohuslän ligger för nära hafvet, och

har en for ringa höjd öfver dess yta, for att

egentligen kunna fa namn af bergsbygd, ehuru det

för öfrigt äger alla egenskaperna deraf. Det lik-

nar en sönderbruten klippa, bvars spridda block

blifvit, kastade om hvarandra, utan 'ordning. Då
man ifrån en högre bergspets öfverser någon stör-

re del af detsamma, synes det liksom sönderhac-

kade Klippor äro strödda vid klippor, och emel-

lan deras branta väggar tränga sig, i alla rikt-

ningar, trånga bugtande dalar, ofta liknande hål-

vägar. Kusten, i en urtid liksom söndersliten af

hafsvågorna, delar sig uti en mängd uddar och

näs, e t ellan hvilkas stupande branter smala hals-

vikar skära djupt in i landet, och gifva detsamma

ett besynnerligt utseende, närmast likt Norriges

stränder. Inom dessa vikar och utmed hela kusten

ligga tusendetals öar och skär, hvilkas höjd öf-

ver vattenytan aftager, ju längre de auagsna sig

från kusten, och sedan fortsättas under bafsytan.

Emellan denna skärgård och Bohusläns fasta land,

råder ett omisskänneligt syskontycke, och utan

tvifvel har det sednare, för en mängd af år till-

baka, haft alldeles samma utseende som skärgår-

den nu företer. Denna söndersplittring utvisar

landet nästan öfverallt; men hufvudsakligast dess

mellersta och norra del. Endast den nordöstra,

hvilken gränsar till Dalsland, kan anses såsom ett

undantag härifrån. Jordytan är derstädes mera
sammanhängande, och framträder mera bestämdt

såsom bergsbygd. Bohuslän äger i allmänhet

icke någon långsluttande strand, utan vattnet bry-

ter tvert ned i sjön. Derföre finnas vid strän-

derna inga långa utgrund, utan hafvet äger, vid

sjelfva strandklipporna, många famnars djup. Lik-

väl äro öarnes och näsens östra stränder betydligt

lägre och mindre stupande än de vestra. Jorden

höjer sig med sina klippor, i samma mån den af-

lägsnar sig från hafvet, äfvensom dess läge blir

högre, ju längre det sträcker sig åt norr, så att

dess nordöstliga del bar den största höjden öfver

vattenytan. Likväl öfverstiger den föga 400 fot.

Med undantag af det inre af Inland (benämningen

på länets södra del), ligger den öfriga trakten i

allmänhet lägre än 300 fot öfver hafsytan. — I

afseende på dessa förhållanden kan denna ort in-

delas uti: l:o Fjelibygden, eller de trakter, som när-

mast gränsa till Norrige och norra Dalsland; 2:o

Kustlandet, hvilket innefattar det öfriga af Bohus-

läns fasta land, tillika med Hisingen, samt 3:o

Skärgården. Indelningen i två hälfter, den norra

och Södra är dock lika naturlig, samt överens-

stämmer med de gamles uppfattning af landet, da
det benämdes: Viken och Elfsysssl. Bohuslän fram-
visar den rikaste mångfald af belägenheter, ut-

märkta af en storartad och ovanlig naturskönhet.

De mest romantiska nejder anträffas söder om
Uddevalla, samt i Näsinge och Högdals socknar.

En vild och mägtig natur framter Bullarens hä-
rad, med sina fjell och skogar, samt djupt lig-

gande sjöar. Qötha elfs omgifningar äga ett me-
ra vekt behag. Deremot har landet ett ödsligt

utseende vid kusten och i skärgården. — Hafvet

som begränsar landet i vester samt till en del i

norr, bildar många betydliga vikar och bugter,

hvilka mer och mindre, djupt intränga i landet,

i och här kallas /jordar. De största äro Hake/jord,

Stige/jorden
,

Koljefjorden, Brofjorden, Åbyjjorden,

Sotefforden, Dynekilen, Elfve/jorden> m. fl. De be-
tydligaste insjöar äro de båda Butlare-sjöarne i

Bullarens härad, Nedra Kornsjön, Kärn och Stora

, ftelliingen. Till länet hör äfven Götha elf, hvilken

utgör gränsen mot Westergöthland. För öfrigt

genomfly tes Bohuslän af en nästan oräknelig mängd

,

strömmar, åar och bäckar. Den ansenligaste är
Qvistrums eller Örekilsel/ven, som upprinner vid

Ödeskölds moar i Dalsland. — Bergsryggarne sträc-

ka sig dels emellan nordost och sydvest, dels emel-
lan norr och söder. Genom södra landet går, mot
nordost, en bred bergsrygg, den man kan anse

*

börjad på Hisingen och hvilken fortsättes åt Dals-

land, och, genom Kioppe- och Knipafjelfen , åt Kö-
len. I norr utbreda sig, på ömse sidor om Bul-

lare-sjöarne , tvenne mägliga fjellryggar från sö-

der till norr, med någon dragning åt nordvest.

Den Vestra begynner vid Åbyfjordens inre ända

på Stångenäs och Sotenäs, och fortgår ända till

Svinesund, der den sammanstöter med en mindre
bergssträckning från Hogdalsnäset. Den Östra, som
är större och mindre afskuren af dalgångar, kal-

las vanligen Kynnefjell, efter en del deraf. Den
har sin början vester om sjön Kärn i Tunge hä-
rad och går åt öster, utmed Bullare-sjöarne och
Idefjorden, inåt Norrige, samt är, på sina ställen,

1 ^ mil bred. Ansenliga bergsryggar, mot , norr
eller nordost, finnas på gränsen vid Dalsland, emel-
lan vestra fjel!et och kusten, på de större half-

öarne samt nordvest på Oroust. — Rådande jord-
månen å kustlandet och de större öarne är lera

och lermylla, utmärkt bördig och lätt brukad. Äf-
ven i fjellbygden är lerjorden den allmännaste-,

men antager der skaplynne af h vitlera eller så

kallad björklera, hvilken är mindre fruktbar. Sand-
jord är rådande uti Inlands Fräkne härad, och öf-

verhufvud taget i det inre af Inland, samt om-
vexlar på bergshöjderna med lera och mojord.
Skärgården, jemte de hemman, som ligga ytterst

vid hafsstranden , hafva sand, hvilken, uppblandad
med förruttnade hafsalster, och merendels under-
bäddad af ett mergellager, är utomordentligt bör-
dig, så att de ställen, der den finnes, utan öfver-

drift förliknas vid drifbänkar. Den svagaste jord-
månen anträffas i bergsbygden, och den bördigaste

på Tjörn samt en del af Oroust, der lermylla och
grålera hvila på en bädd af skalmergel, utbredd
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fifvet fclåfeia. En fortgående vpplandntag eller

landhöjning år härstädes ganska märkbar. Mång-
faldiga lägre trakter ock dalar i länet, hafva så-

ledes fordom statt änder vatten, och landet, i följd

deraf, i forntiden varit bcboeligt bjett för en rin-

gare folkmängd. Denna utgjorde, år 1840, 122,522

personer, af bvilka- 6,117 bebodde städerna samt

116,405 laadtbygden. — Invånarne i norra länet

kallas Hällar . och deras land Håttebygden , d. v, s.

den höga bygden. Den gamla Bouusländska stam-

men qvarlefver oblandad i bergstrakten, och öf-

verhnfvad taget i det inre af landet. Redan i äld-

sta tider anmärkte man en olikhet i lynnet emel-

lan norra och södra Bohusländningen. Karlarne

äro af en reslig, smärt och stark kroppsbyggnad,

med manliga och uttrycksfulla, ehuru grofva an-

letsdrag. 0 vinnorna äro äfven resliga; men icke

välbil<'ade , med undantag af Tjörn. Vackra ansig-

ien äro sällsynta, utom i skärgården och på de

»tallen, der befolkningen icke är ren Bobusländsk.

Den blåögda stammen är mest öfvervägande, utom

på Fräkne, der bruna ögon synas vara de rådan-

de. Högst sällan (inner man ibland allmogen nå-

gon rödhårig. — Landets hufvudnäringar hafva från

äldsta tider varit åkerbruk och fiske. Dessutom

äro både män och qvinnor ganska skickliga uti

åtskilliga handaslöjder. — Länet hör, till sin juris-

diktion, under Götha hofrält, och 'innefattar en

lagsaga. Städerna äro fyra: Uddevalla, Strömstad,

Kongelf och Marstrand. Häraderne äro: Wette,
Bullaren, Tanum, Quille, Sotenäs, Stångenäs, Tun-
ge, Sörbygden, Lane, Orousts Öttra och Orousts

Vestra, Tjörn, Inlands, Fräkne, Torpe, Nordre

och Södra tamt Hisings Vestra härad. Dessa in-

nefatta trenne prosterier, neml. Vikornes, Norra
Elfsyssels och Södra Elfsyssels, med 27 pastora-

ter, hvilka tillsamman upptaga 4 stads-, 6? lands-,

1 slotts- och 9 kapellförsamlingar, med 2,566
förmedlade eller 2,887 JJ oförmedlade mantal.

BobaslKii refemente består af 904 man.

Bohm slott, ett gammalt fästningsverk, beläget

vid den s. k. Nordre-elf, en gren af Götba-elf.

På en gång de kolossalaste och mest romantiska

borgruiner i i\ orden, gör deras anblick ett mäg-
tigt intryck på den känslofulle åskådaren. Men
för att vara rätt storartad, måste denna anblick

njutas en afton, då månan strör sitt silfver öfver

det sista tornet, och de fantastiska formerna af de

genombrutna murmassorna afsticka sina skarpa for-

mer emot en stjernklar himmel. En sådan syn

låter sig lättare ses än beskrifvas." — Svenska

hertigen Erik Magnussons vägran, att till konung

Hakon i Norrige återställa slottet på Ragnhilds-

holmen (nn en ruin i närheten; hvarom se under

detta ord), gaf anledning till anläggandet af Bo-
nns slott, år 1308. Det uppfördes först af träd;

men innan medlet af 14:de århundradet utaf sten.

Fästet har utstått åtskilliga belägringar, såsom

åren 1502, 1531 och 1563— 1570. År 1658
kom fästet nnder Svenska kronan, och samma år

höll konung Carl ejustaf sitt högtidliga intåg uti

den såsom ointaglig ansedda borgen, bvilken kort

derpå utstod en hård belägring (1678), oeh se-

dermera, etern åtskilliga gånger iståndsatt, allt-

mera fallit i ruin, förnämligast genom tillåtelse

för Kongelfs-boerne, alt därifrån hemta sten. Ko*
nung Carl XIV förbjöd, vid en resa genom Kong-
elf, för flera år tillboka, all vidare förstörelse af
denna för sina höga minnen så märkvärdiga forn-

lemning.

Boltvete, bokbvete (Polygonuni fagopymm), fö-

rekommer stundom förvildadt i våra sydliga land-

skaper, och odlas äfven der i anseende till sitt

stärkelserika frö. Genom målning förvandlas det

till gryn, och förekommer i denna form i handeln

under namn af bohvetegryn. En artförändring af

det vanliga bohvetet, bvilken far namn af Siberiskt

bohcelt och odlas isynnerhet uti Tartariet, har

mycket större frön och skall ej vara så ömtåligt

för frost, som det vanliga.

VolJ, Wilneltn, lärer hafva varit född Engels-

man. Såsom arkitekt inkallades han till Sverige,

der han, under Gustaf Wasas och hans tvenne äldste

söners regering, utförde åtskilliga arbeten. Man
har ännu de instruktioner han erhöll af Johan III,

huru slottskyrkan och slottsporten i Stockholm

skulle prydas. Ilan dog år 1592.

Boije omtalas i äldre historien, såsom en förnäm

herre i Westergöthland, till hvilken Ingiald 111rå-

da skickat sin son, Olof, att uppfostras, tillika med
Doijes son, Saxe Fleita. — Den nuvarande ätten

Boije härstammar från en Måns Boije, hviJken i

15:de århundradet kom från Böbmen till Finland.

Boije» Nll», till Gennäs, var år 1533 ståthål-

lare i Finland, blef riddare rid Erik XIV:s kröning

och kallas 1565
71

konungens förtrogne man och

sekrete råd"; skickades mot Danskarne, då han, d.

28 Aug. sistnämnda år, med storm eröfrade War-
berg, der han tillfångatog Pontus De la Gardie;

förföljde sedan Danska bären och härjade Halland,

men belägrade förgäfves Bohus slott. Konungen

blef uppbragt häröfver; men Boije undslapp för sin

ålderdom och förut bevisade tjenster, samt återsän-

des till Finland.

Boije» ftoran, Johan IH:s fältherre, slog, tilli-

ka med Polske woiwoden Andreas Sapieha, d. 21

Okt. 1578, vid Moijan, en Rysk bär och eröfra-

de hela det fiendtliga lägret. Mindre lycklig var

han år 1589, då han förgäfves belägrade Iwano-

gorod, och hans soldater, trötte vid kriget, hop-

tals lemnade sina fanor. Är 1593 slöt han stille-

stånd med Ryssland, samt fred två år senare. År

1607 blef han riksråd, sedan lagman i södra Fio-

land och guvernör öfver Liffland. Död 1615.

Boije» Ham Heuurlk, son till öfversten Anders

Eriksson Boije, började vid 18 års ålder sin tjenst-

göring, såsom volontär vid Östgötha infanteri och

blef ej officer förr än åtta år senare. År 1761

förordnades han till landshöfding i Nylands och

Tavastehus län, oeh 1772 till president i stats-

kontoret, från hvilket embete han tog afsked år

1778. Från detta år och nnder hela det följan-

de af Gustaf Hl» regering, utnämndes ingen pre-

sident i detto verk, utan ämbetet förrättades af

stats-sekreteraren för handels- och finans-årender-

na. Boije upphöjdes år 1771, tillika med sina

20
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brorssöner, i frihcnfligt stånd. Roimncnd . me* St. K.

af 8. O. Född 1744, död d. 2 Okt. 1781.

Boije, Lwlrif Jfohaaaaoa* frihem, rtvfeiona-

sekreterare, född d. 2* Maj år 1768, död d. 00

Okt. 1841 , blef på »enar* åren ryktbar, först ge-

nom det Grewesmöhlenska målet, och sedermera så-

som riksdags-talare. Vid 1789 års riksdag var han

bland de s. k. sabslrribenterne (se detta ord); be-

fordrades i början tenvigen hastigt på embetsmanna-

banan, men kom dock aldrig längre, än till revi-

sions-sekreterare. Såsom förment anhängare af ett,

visserligen ganska lindrigt, oppositions-parti vid

1812 och 1815 årens riksdagar, råkade han ådra-

ga sig onåd på högre ort, och detta tror man

hafva varit egentliga orsaken till den förföljelse,

som anställdes mot honom, och för hvilken den

beryktade Grewesmöhlen blef verktyget. Denne an-

grep, utan något synligt skäl, i en utgifven strö-

skrift, friherre Boijes person och enskildta förhål-

landen, med beskyllningar, som gingo å heder och

ära, och hvilka man trodde skulle verka till nå-

got för honom förödmjåkande uppträde på riddar-

haset, hafva till följd hans aflägsnande derifrån,

och, med hans retliga lynne och något intrasslade

ekonomiska angelägenheter, förderfva honom både

i fysiskt och moraliskt hänseende. Anfallets råhet

och obevisligbet åstadkom likväl motsatsen af hvad

som åsyftades. Man tog nästan öfveralk den an-

fallnes parti, och den rättegång, hvilken baron B.

började mot Grewesmöhlen , slöts med dennes lands-

flykt och ärelöshet; men hvarvid likväl B. äfven

dömdes till ett års fängelse å Waxholms fäst-

ning, för smädeligt skrifsätt mot sin motståndare.

Kort därefter fick B. tjänstledighet , med bibehål-

lande af lönen, lefde en tid på landet, uppträdde

sodan med förändrade politiska åsigter, såsom en

af de mest talangfulle sakförarne inom det kon-

servativa partiets leder, försonades med regerin-

gen, blef ledamot af lagberedningen och pryddes

med Wasa-ordens kommendörs-band.

Boije, Fredrik, son af öfvcrstelöjtnanten och

postdirektören i Stralsund F. Boije, född derstädes

år 1773, kammarherre hos drottning Hedvig Eli-

sabeth Charlotta, major vid Westgötha regemen-
te, med öfverste-iöjtnants afsked. R. S. O. Ut-
gaf, från år 1821 till och med år 1844: Magaun
för konst, nyheter och moder, Målare-lexikon , m m.;

har kopierat i olja flera mästares arbeten.

Boj 9 ett groft, löst, klädesartadt ylletyg af ordi-

när ull, sällan valkadt, men ruggadt, borstadt och
varmpressadt. År 1 844 tillverkades deraf, vid våra

inhemska fabriker, 41,937 alnar, till ett värde af

26,980 R:dr B:ko, och i staden Wexjö ensamt öf-

ver 37,000 alnar.

Boj 9 ett vanligen konformigt trädstycke, hvilket,

då man vill ankra med ett så kallad t bojrep,

hvars längd rättas efter bottnens djup, föstes vid

ankaret, för att utvisa stället der detta ligger. —
Äfven målade, vals-, tunn-* eller helst konformiga
trädstycken, hvilka utläggas vid blindklippor och

på grunda ställen, till varningstecken för seglare.

Bok f bokträd, bök, rödbok (Fagus sylvatiea), ett

•i våra största löfträd, hvilket förekommer all-

mänt 1 de södra landsorterna , och bildar der be-
tydliga skogar; i de mellersta landskaperne mindre
allmänt och alldeles icke i de norra. Det erfor-

drar 120 tiH 140 år för sin fullkomliga utväxt;

men bibehåller sig ännu mycket länge friskt och
fritt från kärnröta. Veden är ganska tjenlig till

bränsle och sådana slöjdarbeten som ej äro utsat-

ta för röta, samt användes isynnerhet till tunn-

stäfver, packlårar och byggnadsvirke under vatten.

Ett märkvärdigt exemplar af detta träd finnes på
Omberg i Östergöthland Se : Apostlaboken. — Det
forntida bruket att på tunna skifvor af bokträd

inskära runskrift lärer vara anledningen till be-
nämningen på senare tiders böcker.

Boka (bergst.), krossa, sönderstöta malm och der-

igenom göra den tjenligare för smältning.

Bokaresjon , en liten insjö i Rasbo socken af

Upland, förtjenar uppmärksamhet, såsom, enligt

allmogens tro, försedd med tvenne bottnar.

Bokbindare. Detta embete är ganska gammalt
i Sverige, och omtalad t i handlingar från medel-

tiden. Åtskilliga kloster hade sin egen bokbinda-

re, någon gång en af klostrets munkar. Bokbin-

dare få handla endast med bundna böcker, enligt

kongl. resol. d. 9 Dec. 1766.

BokenXi) en socken, med Dragsmark, belägen i

Elfsysslets norra kontrakt af Götheborgs stift, La-
ne härad och Bohus lån, 2\ mil V.S.V. från Ud-
devalla, vid hafvet. Socknen består af 35 mtl.,

hör till 3 kl. reg. och har 1,525 invånare. Dess

areal utgör 8,355 tunnland, hvaraf blott 55 äro

kärr och sjöar. Adr. Uddevalla.

Bokhandel* Den första af detta slag anlades i

Stockholm i medlet af 1600-talet, af en vid namn
Johan Jansson från Amsterdam. För närvarande

finnas härslädes 12 sådana, och i hela riket 74.

(Se vidare: Förtags-föreHinyen.) I senare åren har

ett nytt slags boklådor tillkommit, s. k. antiqva-

riska, bvari förnämligast äldre, redan i bokhandeln

utgångna, artiklar hållas köpare tillhanda, vanligen

mot ett något nedsatt pris.

Boketen, ett berg beläget i Tumbo socken, Ve-
ster-Rekarne härad af Södermanland. På bergets

spets förekomma betydliga lemningar efter en gam-
mal borg, och sägnen förlägger dit en så kallad

troltkammare. Nan berättar i öfrigt, att borgen blif-

vit anlagd till värn mot fiendtliga infall i Målaren.

Boktryckeri. Det första boktryckeri anlades i

Sverige år 1481, af en från Tyskland inflyttad bok-
tryckare , Johan Snell. Den första här tryckta bok
är: Dialogus creaivrarum optime moralizatus omni
måleriet morali jucundo et edificalivo modo applica-

bilis: impressus Stockholmice a Johanne Snell, artis

impressorice magistro. Anno i4S3, 4:o. Den var

ett aftryck af en förut i Köln utgifven skrift. Icke

långt derefier lärer en Fabri hafva hit inflyttat, och
hos honom utkom år 1405 den första på Sveaska

tryckta bok, likaledes i qvart, med titel: Oanikens

i Upsaia Erici Nicolai öfversdftning af Johan Gettons

g[handling: de ientaiionibu s diaboli. Slodthoim

hos Johannes Fabri É495. Änrit änder en lång tids-

följd voro de flesta boktryckare utländningar, mer-
endels Tyskar, och de ansågos som konstnärer. An-

Digitized by



»01

Kggmngan af ett tryckeri bereda* af nririlegan*,

och boktryckarna bildade en societet med vanli-

ga skrå~ och embets-författningar. Men genom
1809 år» grundlag blef böckers tryckning och fef-

säljoing det friaste af alla yrkens öppet för enhvar.

Boktryckeri-secieteken fortfor likväl, såsom en eko-

nomisk anstalt dess medlemmar emellan, och lär-

lingar och koostförvandter in- och utskrifvas, samt
undergå ordentlig pröfntng. — Ar 1800 funnas i

Stockholm 12 boktryckerier > för det närvarande är

deras antal 18 och i hela riket 70. Af dessa nai-

va likväl endast 51 förenat sig med boktryckeri-

societeten.

Bol» gård, hem, bostad, ställe, by. Ordet före-

kommer i sammansättningar, såsom holby, p*esi-»

bol; betyder äfven mark, hvarpå något skördas,

såsom böbol.

Bolån;» en förening emellan tvenne eller flera per-

soner, att drifva gemensam handel eller gemen-
samma industriella företag. Författningarna om
bolag stadga hufvudsakligen, att om man ingår i

sådana, skall afhandling därom ske skriftligen, och
villkoren deri tydligen omnämnas. Ilvarje bolag,

som bestar af flere. eller andra personer, än de,

hvilka namngifvas nti finnan, skall, inom tre må-
nader efter dess upprättande, hos magistraten i

stad, eller häradsrätt å landet, skriftligen uppgif-

va namnen å deltagarne. Samma lag är när bo-

lag upplöses. Bolagsmännen ansvara, en för alla

och alla för en, för den afhandling, som för bo-
laget af*lutas, äfvensom för lemoade föfsträcknin-

gar eller anförtrodt gods, m. m.

Bolaoder» Loire, blomstermålare och under Gu-
staf ID» tid använd som dekorationsmålare vid thear

tern. Född i Småland, året obekant; död år 1795.

Bolfcy (lagt.). Gård, hemman, by, som utgör

stamsätet, b varifrån ägor blifvit tagna till bildan-

do af annan by, bvilken då, i förhållande till bol-

byn, kallas afqérdaby,

ntokvetinaj (Vespa crabro), en insekt som är den

största af sitt slägte, ofta ända till l£ tum lång,

honan större än hannen, med svart bufvud samt

gul kropp med svarta och bruna ringar och fläc-

kar; bygger sitt bo under tak, i form af en boll,

utaf ett bruogult papperslik t ämne, hvartill de sy-

nas kemta materialier » boningsrum, der de infinna

sig och efter en stund flyga bort med pappers-

stycken. De fånga bin och andra insekter, hvilka

do hemföra till föda åt ungarna. Deras stygn äro

mycket smärtsamma. Se vidare: Geting.

Bollader, JTaman KrIk , skicklig miniatyr-por-

trättmålare. Född 1768, död 1803.

Boll 9 Ffan, orgelbyggare, har omkring år

1660 uppsatt orgor i S:t Jakobs kyrka i Stock-

holm, och i Mariefred, samt reparerat några verk.

Han ingick äfven aftal om ett nytt orgelvork i

UpsnJa, men dog under arbetet år 1677.

BoIInur. Vid boktryckerierna hade så kallade bol-

lar, gjorde af läder, blifvit, sedan boktryckeri-

konsten uppfanns, begagnade vid insvärtoing af sti-

len; men dessa utträngdes af de mera ändamålsenliga

valsarne, gjutne af lim och sirup, och nppfunne af

lord Stanhope. Sedan år 1822 äro valsarne in-

lärde i Sverige, «* begagnas na allmänt på a»a
boktryckerier.

Boliemyn;*, socken, nteaV amuexera* Björketorp
och TöUesjö, hör till 2 kl. konatst., samt ligger
i Blarks och Bollebygds kontrakt af Qötheborgs
atift, 2 J mil V.S,V. från Borås, 4£ mil Ö. från

Götheborg. Socknen bar en areal af 36,427 tunnl.,

af hvilka 4,780 äro kärr och sjöar. Den består

af 41 £ mtl. och har 2,368 invånare. Adr. Gö-
theborg.

Bolie »jrnjem härad, beläget i Elfsborgs läns 3:dje

fögderi, har en areal af 88,475 tunnl., af hvilka

8,200 äro sjöar och kärr. Det består af 89 J
mtl. och räknar 4,896 invånare. Häradet innefat-

tar blott ofvanstående Bollebygds socken, med
tvenne annexer.

Hellebygd» kontrakt. Se: Marks.

Molleruf) , annex till Ullstorp uti Iogelstads kon-
trakt af Lunds stift, beläget 2 mil V.S.V. från

CimbriUkamn, l £ mil O.N.O. från Ystad Annexet
innefattar 20^ mtl. och bar 514 invånare. Dess
areal utgör 2,407 tunnJ., af hvilka endast 10 äro
sjöar och kärr. Uti sockaekyrkan finnes en vac-
ker graf, uppbygd år 1647 för Rangowska ätten.

Adr. Ystad.

Hallens»» en egendom i ofvannämnde socken, an-
ses för en af de förnämsta inom vårt land; dass

ägors vidd, utsädets mängd och deraf följande av-

kastning bestämmer denna dess företrädestätt. Bol-

lerup har fordom varit befastadt med bastionerade

vallar och grafvar. Godset Bollerup har, alter-

nativt med Kongl. Maj: t, rättighet att tillsätta

kyrkoherde i Ullstorps och Bollerups församlingar.

BoUlaitnet* Så kallades en på Slottsbacken i

Stockholm stående trädbyggnad, som innehöll en
theater, på bvilken alla slags skådespel uppfördes;

men ifrån 1782, då opera-tbeatern blef färdig, och

till 1793, begagnades den endast för talpjeser. Hu-
set nedrefs sistnämnda år.

SolInAU, en socken, belägen i Hälsinglands Vestra

nedre kontrakt af Upsala stift, södra Helsinglaods

fögderi af Gefiebergs län, 4^ mil V. från Söder-
hamn. Socknen hör till 1 kl. reg., består af 144|
mtl. och har 5,475 invånare. Dess areal utgör

171,165 tunnl., af hvilka 25,000 äro kärr ock
sjöar. Adr. Bollnäs.

Bollspel omtalas icke sällan i Nordiska sagorna,

såsom en kärapalek. Denna hade flere arter, så-

som: VdderbaU, hvilken ännu i Erik XIV:s tid var

ett konnnga-tidsfördrif ; Moll (Torsten Wikingssons

saga); Snöboll, hvarmed äfven Svenska konungar

roade sig.

nelstiéer, Bepajt Bfanjmis , född d. 16 Jan.

1785, i Hittaryds prestgård af Wexjö stift, der

fadern var kyrkoherde. Promoverad magister i

Lund år 1808, fortsatte han följande året sina

studier i Köpenhamn, blef år 1810 docens i aU-

mänoa historien, förordnades, år 1817, att före-

stå estetiska professionen, och blef, år 1824, Nor-

bergs efterträdare, såsom professor i österländska

språken. Riksdagsman år 1828 och derpå följan-

de riksdagar. R. N. 0. Har atgifvit en öfversjUt-

ning af Job, och flera sådan» af Arabiska skaWer.
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Bolma*, eo socken, jemte Éunoås och Tannåker,

hör till 3 kl. konsist., är belägen i Westb* aren-

trakt och kårad af We*jö stift •• och Jönköpings

län, lO^ mil SS.V. från Jönköping. Omgifven

af sjön Bolmen, är moderförsamlingen eo ö, hvar-

af både socken och pastorat bafva sitt namn. Den

synes troligen bafva utgjort en del af det fordna

Finheden, samt varit ett säte för fylkeskonungar.

På ön låg fordom de gamle hjeltarne Grimers och

Arngrimers hemvist, hvarefter ännu många min-

nesmärken finnas. Socknens areal är 29,044 tunn!.,

af hvilka 14,000 äro kärr och sjöar. Den består

af 29 mtl. och bar 825 invånare. Adr. Wernamo.
Bolmört, hönsbane, hönsbale, hjernebrylla (Hy-

oscyamas niger), en två-årig växt, som förekom-

mer allmänt på de flesta ställen i riket och är

en af våra giftigaste örter, utmärkt af ev ytterst

obehaglig lokt, hvilken isynnerhet sprider sig då

växten är utsatt för starkt solsken, så att man då

i dess grannskap blir yr i hufvudet. Roten liknar

till det yttre ganska mycket palsternackan , den

kallas derföre äfven vild posterna eka, och denna

likhet har gifvit anledning till många olyckshän-

delser genom misstag, emedan den i någon större

qvantitet förtärd, åstadkommer yrsel, vildhet, fal-

landesot, samt till och med döden. Såsom motgift

användes hastigt verkande kräkmedel, samt kaffe för-

satt med ättika. Det giftiga ämnet otgöres af en egen

flygtig växtbasis , kallad llyoscynmin
t
utmärkt bland

annat genom sin egenskap , att i ytterst ringa qvan-

titet åstadkomma en stark utvidgning af pupillen i

ögat. Växten användes i medicinen såsom ett myc-
ket verksamt läkemedel , och fröen begagnas tem-

ligen allmänt emot tandvärk, på det sätt att de

läggas på ett glödande jern och röken medelst en

Öfversatt tratt ledes på den värkande tanden; men
detta medel är ganska vådligt och bör icke ger-

na begagnas, eller åtminstone med den största

försigtighet.

Bolsliö*?, annex till Wallby, beläget i Albo och

Järestads kontrakt af Lunds stift, \ mil S.V. från

Gimbritshamn; innefattar 9J mtl., har 368 invå-

nare, och utgöres af 2,40? tunnlands areal, af

hvilka 80 äro kärr och sjöar. Adr. Gimbritshamn.

Solstad, kallas förnämsta stället i en by, går-

den, platsen, der hufvudbyggnaderna (mangården)

äro belägna.

Solstad, en socken, med annexerna Grinstad, Ge-
stad och Erikstad, hör till 1 kl. reg., är belä-

gen i södra Dals kontrakt af Garlstads stift, Sun-

dals härad af Elfsborgs län, 2 % mil N.N.0. från

Wenersborg, vid Wenern. Socknen bar en areal

af 12,127 tunnland, hvaraf 50 äro kärr och sjöar;

består af 42 mtl. och räknar 1,925 invånare. Adr.

Åmål eller Wenersborg.

Bolster betecknade fordom alla slags dunkläder,

kanske förnämligast kuddar, hvarmed bänkarne ut-

med väggarne i ett rum belades. Dessa voro stundom

ganska prydliga. Gamla folkvisor omnämna ofta

'botslrar blå? Ordet kan bärledas af btkka, blifva

tjock, pösa, och är beslägtadt med bö(ja.

Bolstre bor*;, belägen i Bro socken och Åkerbo
härad af Westmanland. Denna borg hör till de

äldsta fästen i Norden. Bergshöjden, på hvilken

-fästet är beläget, omgifves af murar på norra ocb
östra sidorna. Bergets höjd och otillgänglighet

har på de ofriga delarne tilhräekligen- skyddat fä-

stet. — Mångfaldiga sägner från forntiden berät-

tas om denna borg. En qväll, för långliga tider

tillbaka, begaf sig en flicka dit, för att söka sin

mors lamm, hvilka gått vHl. Det var skymning
då hon anlände hit. I det bon trädde öfver muren

,

framkom en käring , klädd i röd kjortel och grått

huckle, ur ett snår, och bar en tillsluten ask, den
hon bad flickan förvara, medan hon sjelf, såsom
hon föregaf, bjöde gäster till sin dotters bröllop.

Flickan, som blef rädd, vågade icke yttra ett ord,

ntan emottog asken och satte sig på en sten,

hvarefter käringen aflägsnade sig. Emellertid ha-
de en fogel tagit plats i ett närstående träd, ocb
började qvittra. Flickan såg upp efter fogeln,

som, uppskrämd häraf, bortflög, och nedfällde ur

sin näbb några strån, hvilka kommo att falla i

kors öfver hvarandra på locket till asken. Denna
öppnade sig genast , och befanns innehålla en brud-

krona af skinande gnid, jemte andra kostbara sa-

ker. Sedan flickan långe väntat på käringens åter-

komst, begaf hon sig hem. Hon var nu rik; men
ingen brud ville bära kronan, så grann hon än
var. Både krona och smycken fingo således en

längre tid ligga orörda, till dess allt återbars till

borgen, och nedgräfdes åter i jorden.

Bolum, annex under Broddetorp, beläget i Win-
köls kontrakt af Skara stift, 1 * mil S.0. från Ska-
ra; består af 32

J
mtl. och har 568 invånare.

Kyrkan blef år 1822 sammanbyggd med Brodde-

torps. Af socknens areal, 5,161 tunnland, ligga

856 i Gudhems härad, och 1,430 äro sjöar och
kärr. Adr. Skara.

Bonmn, Olof. Se: Segerskötd.

Bomb* är en stor, ihålig jernkula, fylld med krnt,

och kastas ur en mörsare eller bombkanon. Ett

brandrör påtänder krutet i bomben, hvilken deraf

springer sönder. Den begagnas både att döda fi-

ender, samt att antända skepp, hus, m. m.

Bomullsfabriker, äro inrättningar, hvarvid bom-
ullsgarn förarbetas till åtskilliga slags väfnader,

såsom tyger och dukar, så väl fasonerade som
släta, hvita, färgade och brokiga genom väfnads-

sättet. -Den största af våra bomullsfabriker är Ryd-
boholms uti Elfsborgs län, med 200 väfstolar och

nära 900,000 alnars årlig tillverkutng af alla slags

hvita tyger, samt dernäst Heleneborgs vid Stock-

holm, med nära 300,000 alnars tillverkning. He-
la tillverkningen vid våra 43 bomullsfsbriker upp-

går till öfver 1] million alnar tyg, inberäknad

en mindre betydlig qvantitet linneväfnader, samt

omkring 130,000 diverse dukar. Dervid syssel-

sättas 1,138 arbetare, hvarförutan genom hus-

väfnad, särdeles uti Elfsborgs län, tillverkas till

afsalu årligen omkring 6*. millioner alnar tyg, Ij»

million alnar band och | million dukar, förutom

de stora qvantiteter som tillverkas för husbehof.

Icke destomindre uppgår införseln af alla slags

bomullsväfnader till mer än 600,000 R:dr i vär-

de; utförseln deremot till endast omkring 100,000
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R:dr. 1 Stockholm upngfck tillverkningen af bont-

«Bs- och linneväfnatier år 1844 titt »ett -vänte af

169,509 R:dr. 1
• ' >

'

V4»ui«ll**pirrat»*!et», mekaniska, åra inrättnin-

gar for bomullens förädling Ull garn af olika 'fin-

het , ined tillhjelp af spinninaschiner , hvilka drifvns

dels med änga, déls med vatten, ock hvöraf 9

finnas i riket. De största äro Strömma i Blekinge

och Harg i Södermanland, hvardera nied< öfver

400,000 skalp, årlig tillverkning. Hela inverk-
ningen vid alla spinnerierna uppgår till nära i {
million skalp., likväl hnfvodsakligen af lägre mim-
ror, d. v. s. af gröfre slag. Garnets finhet at-

tryckes nemligen med num/or, på det satt, alt

hvarje härfva består af 7 pasmor, hvar och en

innehållande 80 trådar, af 2 £ alns längd; således

hela härfvan 1,260 alnar. Garnet betecknas med
den nnmmer, hvilken uttrycket det antal bårfvor,

som går på hvarje skålpund; såranda, att då af

den gröfsta sorten 8 gå på skålpundet betecknas

detta med N:o 8, då deremot det finaste, hvaraf

350 härfvor gå på samma vigt, beteckna» med
150. Utom det i landet tillverkade användes år-

ligen en nära lika stor qvantitet utländskt , dock

hufvndsakligen finare, garn öfver N:o 26, och in-

förseln af ospunnen bomull appgår till omkring 3

millioner skalp.

Bommllatlstel , tistelvärra, sempertin (Onopordium

acanthium), en två-årig växt, bvilken förekommer

ymnigt vid byar och städer i de sydligaste landska-

pen», mindre allmänt i de mediersta. De späda

itjelkarna samt outslagna blomhufvudena äro ät-

bara Och kunna användas, de förra såsom eardo-

ner, de sednare som kronärtskockor.

Bomtitrke. Sättet att genom bomärken teckna

sitt namn är urgammalt och häntvder på tider, då
skrifkonsten tillhörde endast de lärde. Såsom bo-

kant år, erkänner vår lag ännu bomärken. Märk-
ligt är, att i dessa bomärken, särdeles i Norrland

och Dalarne, större delen af runorna igenkänna*.

Bona* på ön Munsö i Mälaren, Färentuna härad

och Upland, var i gamla tider en kungsgård. Den
lärer i början varit kallad Munsö; men sedan don

kommit under erkebiskopsstolen i Upsala, erhöll

den namnet Bona. Lämningar af grofva grundmu-
rar efter ett gammalt stenhus synas ännu på ön.

Bonts, ett jernbruk i Nykyrko socken af Öster-

göthland, har 2:ne härdar, äger 315 skepp:d priv.

smide , samt 1 5 skepp:d frälsesmide med eget tack-

jern. Utskeppar på Norrköping. Hammarskatten
är 3 skepprd. Braket erhöll privilegier år 1782,
och anlades år 1783 af fram), direktören för Ost-

indiska kompaniet Jon. Abr. Grill Abrahamsson.

Ägare: G. Grill. Bruksstämpeln är J. G. D.

BoBAftder, Änder*, anmärkningsvärd kanske

endast för den tilldragelse, som timade vid hans

installerande i embetet, såsom kyrkoherde i Hjer-

tams pastorat i Elfsyssels kontrakt af Götbeborgs

stift. Då prosten Fr. Bagge skulle d. 30 April

1693 installera Bonander, mötte denne den obe-

hagligheten, att hela församlingen bortgick, då

kan skalle gå opp och predika , så att icke en en-

4a person qvarblef i kyrkan, hvilket nogsamt gaf

deras tankar tillätena, i g* bonde återkom oth in-

gick mti ev/bänk, hvarvid kyrkoherden, som hit-

4tUei; atåta. tyst osa häpea tfvcc församlingens upp-
studsighet, gAa«V. utropade:; "God, ske lof! jag ser

no något Gods barn-, som, sig vill omvända och
höra Goda ord." Bonde* svarade: "Ja bia män,
tHh jag fått min. lafva igen, jag skall inte här bh
gnmmoiw^ Krooobelallningsmajinen

, kyrkoherdens
broder, hvilken såg den oförrätt denne led, bjöd

vol- till att styra 1orsamliagen , och sade den hvad
dess frid tillhörde; men kunde ej uträtta något.

Följden Wef, att 80 man måste löpa gatulopp på
Bohan slottsbacke. Därefter leföe Bonander med
sina åhörare* uti vänskap och god fred, till är

1715, d. 30 April, då han dog på samma dag han
22 år förut skolie installeras.

omckretlen, bunkatjeager, är en artförändring af

allmänna i päronträdet (Pynts communis), och der-

af finnes hos oss Spanska, höst- och vinter-bon-

cbretiener, frukten är mycket stor, aflång. De
förstnämnde äro lösa och saftiga, samt duga både

att äta råa och att koka in, men hälla sig färska

blott 14 dagar. Af de båda andra slagen är det

första syrligt och bäst passande till inkokning;

det sistnämnda hårdt och saftlöst, men blir i Maj
månad året derna löst, saftigt och välsmakande

samt håller sig till Augusti.

Bonde* Denna slägt skall, enligt Stjernman, här-?

stamma från Carl Bonde, höfvidsman i Halland, år

1002, från hvilken tvenne grenar leda sitt ur-

sprung, den ena i Norrige, den andra i Sverige.

Den sistnämnda grenens stamfader skall vara Thord
Bonde , riddare och- princeps Gothomm , hvilken lef-

vat år 1090 eller 1100. Andra vilja härleda ät-

ten från Thord Tottil, som lefde under hedniska

tiden och blifvit begrafven på Kycklinge bed vid

Lund. Sb. Rosenhane anser slägten vida yngre,

samt att dess stamfader var Carl VUl:s farbroder,

Peder Tbordson Boode till Bordsjö, Sveriges råd,

och tror, att Erik den Helige icke varit af Bonde-

ätten. I rådslångden, III afd. sid. 16, uppgifves

Thord Bonde till Örbeck, riksråd år 1300 och död

132T, såsom Boode-slägtens i Sverige först kände

ättefader. Sanna förhållandet torde vara svårt att

utreda. De märkligaste personer af denna familj,

som förekomma i Svenska historien, äro:

nomde» Thord» Carl VUI:s kusin och trognaste

tjenare, hvilken han, till belöning för dess tjen-

ster, upphöjde till riksmarsk. Efter träffningen vid

Holeved, erhöll han befälet öfver den stående krigs-

magten, och riktade sin förnämsta omsorg på er-

öfringen af slotten, intog Lödöse, der han, bland

annat byte, upptäckte en förrädisk brefvexling mel-

lan Danskarne och åtskilliga af Carls egna under-

såter, bland hvilka isynnerhet var Thure Thures-

son Bjeike, som lyckats innästla sig i konungens

förtroende, så att han satt honom vid Thords si-

da, och befallt denne, att ej företaga något af

vigt, utan att först hafva rådfrågat Bjeike. Den-

ne innehade det fasta Axevalla slott, hvilket Thord

öfverraskade genom list, och sände Thure Thures-

son fangen till Warnhems kloster. De tagna brnf-

ven skickade han till Carl. Han slog sedan Norr-
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männens öfveilägsiia styrka, andar Kelb§ém Gasas

befäl, tillbakadref Danakarne, som uuéer konung

Christian, infallit i Westergöthlaad , och intog den

i Snåland af dem anlagda skansen Danaborg. Där-

efter skyndade han att undsätta det af honom inom

Norrska gränsen uppbyggda fästet Carlsborg; men

blef, sedan han lyckats häri, om natten fönsåtli-

gen mördad af en sin Danske tjena re, Jösse Bos-

son, hvilken han gifvit en beställning i sin bär

ock skänkt sitt förtroende. Förrädaren hade haft

den försigtigheten , att först undangömma de ofri-

ge tjenarenas vapen, hvarefter han smög sig in i

don sofvande marskens rum, klöf hans hnfvud med
en yxa, och flydde till sina landsmän. Man vet oj

vom mordet var anstiftadt af konung Christian eller

af Thords afundsmän och fiender bland hans egne.

Det begicks om vären år 1456. Thord Bonde var

då i sin bästa ålder och hade kort förut gift 9ig.

Rimkrönikan berättar förloppet vid hans mord li-

tet annorlunda:

"Jösse Boosson tha tu hade pröfvat thet kast,

Än var nogot som tik brast T

Ondt monde tu i titt hjerta mena,

Tha tu inne stängde the edla svena:

Sva gaar tu till Marsken in,

Ok bär i titt bjerta djefla sinn,

Marsken lät sjelf dör op för tik,

flvij gjorde tu then edle herre tockit svijk?

Tu klöf hans hufvud i axlan nider,

Tber gaffiz all Sverikes mackt vider.

Somlige af folket opspringa i thy,

Ok gafvo till ett vnkelikit gny.

Strax Marskens tjenare alla

Monde tha snart tillhopa falla,

Ty Danske Män kunde ey långt frän vara,

Til thero mande Jösse Boosson fara*, m. ra.

Bosde, Thor, son af Ulf Bonde, krigshöfding

nnder Carl EK och guvernör i Revel, föddes på
fadrens gods Sölkestad år 1619. Han tjenstgjo*-

de, från 1639, vid Westgötha kavalleri, både mot
Danskarne och i Tyskland ända till Westfaliska fre-

den, deltog sedan i Carl Gustafs krig mot Dan-

mark, blef 1660 landshöfding i Skaraborgs län

oeh 1668 riksråd. Under kriget mellan Sverige

och Danmark, vid början af Carl XI:s regering,

hade han uppdrag att ombesörja försvarsverket i

Wermland; men hvilket hans försvagade belsa ej

tillät honom att länge förestå, hvarföre han, år

1677, lemnade denna post och blef assessor i Svea

hofratt. Riksrids-embetet var neniligen på den

tiden ett förtroende-uppdrag, men betraktades ej

aåsom högsta steget på embetsmanna-banan. Han
afled år 168$, med anseende af en särdeles red-

lig, förståndig och menniskoälskande man. Tillika

med honom begrofvos tvenne hans söner, Ulf, 27
år och Clas, i år och 4 månader gammal.

Baude 9 Carl, riksråd, blef den förste presiden-

ten i bergs-kollegium, vid detta embetsverks nya

organisation år 1637. År 1651 friherre, och fick

till friherrskap åtskilliga gårdar i La ihela socken

i Österbotten. Född år 1581, död d. 25 Okt. 1652.

onde * Ctnmtaf, son af riksrådet, friherre Carl

Bonde, född d> 1 Sept. 1620, blef vid 24 års ål-

der kammarråd, tro år senare landshöfding i Sö-
dermanland och år 1653 riksråd och riks-kammar-

råd. År 1659 fick han inspektionen öfver banko-

väsendet, blef följande året kammar-president ock

efter Carl Gustafs död en bland förmyndarne för

dess minderårige son. Riksskattmästaren Fleming

var utnämnd härtill i konungens testamente, men
emedan han fruktades såsom anhängare af reduk-

tionen, togs hans svaga helsa till förevändning,

att i hans ställe utnämna Bonde. Härmed hade väl

adeln skäl att vara belåten, emedan Bonde icke

ville befordra någon reduktion; men den mest in-

flytelserike mannen i regeringen, De la Gardin,

hade det så mycket mindre, emedan B. här upp-

trädde som hans motståndare, och yrkade strängt

på sparsamhet, hvari han, tvert emot förmodan,

understöddes af Clas Rålamb, hvilken man intagit

i rådet, i tanke att kunna begagna honom som en

motvigt emot Bonde. Denne sistnämnde lyckades

likväl, att, der han fick verka fritt, bringa ord-

ning och skick i en del af finanserna, ehuru han

ej kunde förebygga Palmstruchs bankrutt och upp-

lösningen af hans bank, emedan denne gynnades af

rikskansleren. För att återställa en försvagad hel-

sa, skulle han företaga en resa till de varma ba-

den i Tyskland, men afled i Hamburg d. 25 Maj

1667, endast 46 år gammal.

Bonde, Cturister-» den föregåendes yngre bro-

der, född år 1621, blef, 20 år gammal, assessor

i bergs-kollegium, 16*5 landshöfding i Nora bergs-

lags län, och, då detta förenades med Nerike, lands-

höfding derstädes. Vid 1652 års riksdag blef han

landtmarskalk, och, följande året, tillika med sin

äldre broder, inkallad i rådet. År 1655 utnämn-

des han till kommerseråd, och kort derpå till pre-

sident. En beskickning till England, att under-

handla om ett förbund med CromweU, utförde han

med mycken värdighet, klokhet och framgång.

Sysselsatt härmed kallades han, jemte flere riks-

råd, af konungen, till Seeland, hvarest Svenska

hären då stod, men angreps i Helsingör af en hetsig

feber, hvilken der slutade hans lif, d. 9 Maj 1659.

Boude) Caatl'» en son af riks-skattmästaren Gu-
staf Bonde, blef, vid 22 års ålder, kansliråd, tre

år senare envoyé i Frankrike, efter Danska krigets

slut ledamot af reduktions-kommissionen, och se-

dan skickad till Estland, att derstädes verkställa

reduktionen, hvilket han gjorde med sådan rätt-

visa och måtta, att han af Estländska adeln er-

höll det loford, att han icke öfverskridit sin in-

struktion , och icke med vett och vilja skadat nå-

gon. Såsom belöning utnämndes han år 1687 till

landshöfding i Tavastehus och Nylands län, och år

1695 till kong). råd oeh president i Dorpats hof-

rätt, samt upphöjdes i grefligt stånd, hvarigenom

han stiftade den grefliga ätten Bonde af Björnö.

Två år senare flyttades han till president i kom-
merse-kollegiura och skickades till England, att

återlemna insignierna af strumpebands-orden, dem
Carl XI burit, hvarjemte han skulle afsluta ett an-

falls- och försvars-förbund med England, hvilket

äfven lyckades. Han dog <L 16 Dec. år 1699, i

en ålder af 51 år.
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Sond*»* toto» rnrnn) töa till laudtdomaren i

Skåne, Ulf Bonde, laedshofding öfirer Blekinge år

1M3, riksråd 1718 och följande året riks-kan*

marråd, president i den 'kommission, som -tillsattes

öfver uppbajNHings-deputationen, samt gtefae, »var-

igenom nan f stiftade den greftiga Bondehatten till

Séfstahotm. Han studerade med mycken omsorg Sve-

riges statistik ock Svenska slägters ättelängder,

bvilket förskaffade honom binamnet: Geneato&kus.

Född år 1664, död d. 23 April 1726.

Bonde, Cuatstf, d. y« 9 son Ull den ofvan anför-

de presidenten i Dorpats nofrätt, grefve Carl Bonde.

Genom sin häTkomst redan på förhand bestämd till

höga embeten, blef han först kammarherre hos Carl

3Ls enkedrottning, sedan kommerseråd, landshöfding

i Öetergöthland
,

president i bergs-kollegium och

1727 det 20:de riksrådet af sin ätt, som i rätt

nedstigande led, son efter fader, innehaft denna

värdighet. Hös honom förenade sig likväl både

förtjenstens och bördens anspråk, ty Gastaf Bon-

de var en upplyst, redlig och ovanligt beläst, till

och med lärd man, hemmastadd i naturvetenska-

perna, äfven i de Österländska språken, hvarftre

han också invaldes i vetenskaps-akademien och af

UpsaJa universitet kallades till dess kansler. Bag-

ge dessa val rättfärdigade han genom nit, skick-

lighet och verksamhet, och författade flera skrifter,

upptagna i vetenskaps-akademiens handlingar. Dess-

utom utgaf han: Utkast titt en jämförelse median den

toåtisko och veridstiga historien ; Anekdoter i Svenska

historien från Erik XIV.s tid tM i675, m. fl. I

Upsala inrättade han fysiska professionen, labora-

torium och ridstallet, och föranstaltade om bota-

niska trädgårdens förbättring. Tillgifven Horns

politik, nedlade han, vid dennes afgång, sitt riks-

råda-embete, och til Ibragte 21 år i lugn, syssel-

satt med studier och lärda forskningar. Hans af-

lägsnande var emellertid icke en följd af någon kongl.

onåd, ty han blef härunder, vid stiftandet af rid-

dareordåarna ,
prydd med Serafimer-bandet samt N.

O. kommendörs-dekoration. Förändrade förhållanden

bragte likväl hans politiska åsigter, och således äf-

ven hans person, åter i kredit, hvårföre han, vid

1760 års riksdag, af ständerna ånyo inkallades i

rådet. Född d. 17 April 1682, död d. 10 Dec.

1764.

aadefreden. Allmogen hade öfverallt i landet'

vid sommartingen i Juni månad 1657, på Kongl.

Majrts befallning blifvit uppmanad, att förse sig

med goda gevär, och hålla sig beredd att träda

i falt mot Danskarne till fäderneslandets försvar,

i fall så skulle erfordras , dock blef denna åtgärd

öfverflödigv, emedan fienden ej nalkades gränsen.

Nen de som bodde närmast densamma, tycktes ej li-

ta härpå , och Wissefjerda socknemäa i Södra Möre
af Kalmar län, hvilka redan 1643, da Danska kri-

get uppblossade, midt under brinnande krig ingått

en slags vänlig öfverenskommelse med sina gran-

nar, i den under Danmark lydande Blekingska sock-

nen Fridlefrtad, att icke iafalla på hvarandras om-
råde, eller tiBfoga hvarandra aagon af de ölägen-

heter, bvartOl kriget kunde berättiga dem, ingtn-

go samma år (16*7), åter en dylik bondefred.

Om denna sistnämnde ötverensköimnelse innehåller

Wissefjeada fötnamlttigs (kyrkobok följande anteok-

nfcig. "Då kriget med Danmark var begyactt 1657,
faafver kyrkoherden magister Nikolaus Petri (Book)

hörstådes med allmogen i Blekinge slutat fred i

så måtto, att han med länsmannen samt ålder-* och
sexmännen i Wissefjerda mött kyrkoherden Michael

Hansson CoUdiag, med lika deputerade ifrån Frid-

lefstad i Blekinge, på Fubrs bro, hvarest begge
desse kyrkoherdar med deras socknemän slutat fred

och aaboelig sämja , och gifvit hvarandra inbördes

försäkran, att, oaktad t emellan,båda kronorne Sve-

rige ooh Danmark var fejd, skulle dock ingen af

dessa socknars män falla in på hvarandra och med
mord, rof och brand tillfoga hvarandra någon ska-

da, utan redelig grannsämja sinsemellan hålla, så-

som tillföreoe." Kyrkoherden Bock blef för detta

förelag instämd till landsböfdingen i Kalmar, hvil-
ken dock , sedan Bock aflagt sin berättelse härom

,

lät saken bero dervid. Öfverenskommelsen affat-

tades skriftligen, och skriften fanns i behåll hos

ofvannämnde Bocks ärfvingar ända tiU år 1700,
då den uppbrann, jemte hemmanet Udden.

Hondepmktlktfu Dermed förstås en samling af

erfarenhetsrön i hushålls- och landtmnnnavärf, be-

räknandet af blifvande väderlek, nt. fl. ämnen af

tillämplighet och nytta för jordbrukaren. Redan
tidigt ansågos dessa vägledningar vara af nytta

för allmogen. Flere arbeten i denna väg, nästan

alla i flere upplagor, hafva derföre utkommit hos

oss. Deras nytta och användbarhet har helt och

hållet berott af arbetenas balt. Hvar och en må-
ste emellertid medgitVa, att en landtmanoa-prak-

tika, grundad på säkra rön, måste vara af stor

nytta. Detta synes ock företrädesvis vår tid hafva

insett, dm man får döma efter de pris, som icke

längesedan blifvit utsatte för de bäst författade

Bondepraktikor.

ITonderup , annex under Hellestad
,
beläget i Tor-

na kontrakt af Lunds stift, 1 £ mil S.O. från Lund-,

består af 16 £ mtl. och har 730 invånare. Dess

areal utgör 3,795 tunnland, af hvilka endast 4 äro

kärr och sjöar. Adr. Lund.

Bobde»tÅndnU Detta var ursprungligen i Sve-

rige den fria och sjelfständiga jordägande klassen,

och ordet bonde var liktydigt med en besuten,

oberoende man, "en man för sig", såsom han be-

nämndes. Den utgjorde det egentliga folket, till

skillnad från trälame. Det hette derföre, när

Olof Skötkonung, genom Thorgnys anseende och

föreställningar på allsbärjartinge t, blifvit tvun-

gen täl eftergift, att han ville uppfylla menighe-

tens åstundan, kvilket vore så mycket billigare,

"som alle Sveriges konungar varit vane att låta

bönderne rada med sig", d. v. s. att låta folket

deltaga i riksstyrelsen. Med kristendomens infö-

rande, då det öfriga Europas seder oeh bruk tilli-

ka inkommo i landet, upphörde småningom alls-

härjartingen, adelns välde började utvidgas och

stadgas, och de frie odalmännen utträngdes från

sett inflytande, hvilket i stället {Utföll frälseman-

nen, de världslige och ,de andelige. Försök gjor-

des Ull oeh med, att förvandla hela bondeståndet
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till lifegna och trålar (se artikeln: Adef), hvilket

dock ej lyckades. Man förmådde likväl uteslöta

det från all delaktighet i riksstyrelsen, till dess

Gustaf Wasa återställde det i sin urgamla rättig-

bet. Men emedan andra förhållanden inträdt sedan

faedendomens upphörande , och andra stånd uppkom-

mit, bildade det, från denna tid, endast en fjerde-

del af representationen. För närvarande utgör

bondeståndet 2,232,667 personer, med en förmö-

genhet af U2 millioner R:dr B:ko, d. v. s. detta

stånd utgör mer än två tredjedelar af hela rikets

folkmängd, samt äger nära f af hela rikets grundför-

mögenhet. Af de hvarje år utkommande uppgifterna

öfver inteckningar och försäljningar af egendom

inhemtas, att allmogen årligen köper för ungefär

en millioD mera egendom, än den säljer, men til-

lika det bedröfliga, förut okända förhållande, att

dess fasta egendom är intecknad till nära en tredje-

del af värdet. Svenske bondens allmänna lynne är,

enligt Forsell: sann gudsfruktan, redbarhet. lag-

lydnad, sedlighet, tarflighet, naturlig fallenhet för

handaslöjder, tillförsigt till egna krafter, arbet-

samhet och en välvillig gästfrihet; dess fel: af-

undsamhet sinsemellan och mot herreklassen, miss-

kännande af egna förmåner och en öfverdrifven

aktning för hvad som är utländskt, samt slutligen

en viss råhet, med deraf bärflytande våldsamhet,

hvilken senare dock oftast är föranledd af ett

omåttligt bruk af brännvin. Menige man af den

arbetande klassen är långsam i sina rörelser, for-

drar god betänketid, saknar icke fintlighet och ett

godt omdöme, samt älskar mera att öfvertygas än

öfvertalas. Dess verksamhet är för det mesta lugnt

beräknad, och han fördrager snarare manligt våld

än barnsligt fjesk, snarare att blifva misshandlad

än gäckad. Ordhållighet är hvad han isynnerhet

fordrar.

Bondkaplan, prest af lägre grad och smärre in-

komster, i en församling, som endast eller till det

mesta består af bönder. Ordet tillhör blott det

lägre, skämtsammare umgängesspråket, och har in-

gen officiel betydelse.

Bondpolska. Ordet polska utmärker egentligen

en Polsk dans. Den enformiga Svenska bondpol-

skan, vanligen kallad sldngpotska , utföres i skilda

landsorter med så olika uttryck, att till och med
den i sin mån tydligt ådagalägger olikheten i folk-

lynnet. Musiken till de äldre Svenska polskorna

förenar med hurtighet ett stilla behag, hvilket gör

många af dem nästan underbara. Hit hör bland

andra den s. k. Neckens polska, känd i Kalmar län.

Enligt en gammal folktradition skola, då denna

uppspela*, de dansande icke kunna upphöra med
dansen, förrän någon af dem rört vid spelmanaens

stråke. Bland andra utmärktare polskor förtjena

nämnas: Hanebo-polskan , från Hanebo socken i Häl-

singland
,
Dal-poUkan , från Orsa socken , samt Jö*se

hårads-pohkan , från Wermland. Se vidare under

ordet: Folkdansar.

BoimI»torp , annex till Tofteryd, beläget i Östbo

kontrakt af Wexjö stift, 2J mil S.S.V. från Jön-

köping; består af S\ mtl. och har 605 invånare;

iess areal är 13,909 tunnland, hvaraf 980 äro

kärr och sjöar. Kyrkan, som är af träd, uppbygg-
des 1693. Här finnas åtskilliga minnesmärken,

såsom vid Ekornahnlt, der klosterruiner utvisas.

Adr. Jönköping och Eckersholm.

Bonduppror. Under hela medeltiden föreföll in-

tet sådant af så mycken betydenhet, att det för-

tjenat ett rum i historien. Deremot inträffade

mer än en uppresning af allmogen emot Gustaf I,

den konung, hvilken, mer än de fleste, ville dess

verkliga väl och först återgaf henne så myc-
ket som kunde återgifvas af dess, i flera sek-

ler förnärmade och bestridda, medborgerliga rät-

tigheter. Det första af dessa var DaIjunkarent

(se detta ord), hvilket snart och utan svårig-

het stillades. Det andra, föranledt af katholske

presters uppviglande, erfordrade mera allvar och
stränghet, innan det kunde dämpas. Dalkarlarne,

som högmodades deröfver, att de satt kronan på
Gustafs hufvud, menade, att de åter kunde ryc-

ka henne derifrån, och yttrade sitt missnöje isyn-

nerhet' öfver reformationen. Konungen tågade då,

med 14,000 man krigsfolk, upp till Dalarna och
Tuna kyrka, dit han kallat allmogen. Denna in-

fann sig, en sträng undersökning företogs isynner-

het med upprorets anförare, till det mesta kathol-

ske prester, hvilka genast dömdes och halshöggos.

Bönderne, förskräckte af det strömmande blodet,

den hotande krigsmagten och de mot dem riktade

kanonerna, föllo på knä, bådo om nåd och lofva-

de att aldrig mera tro någon förrädare och upp-
viglare. Konungen gaf dem tillgift, lät dem svär-

ja ny trohetsed och sedan återvända till sina hem.

Hans närvaro, samtal och föreställningar voro se-

dan tillräckliga att återställa lugnet i de norra

landskaperna , der någon oro börjat yppa sig. Dal-

karlarne glömde emellertid snart sina försäkringar.

Då konungen, till betalning af den återstående

skulden till Lybeck, nödgades använda de öfver-

flödiga kyrkoklockorna, och en skatt pålades de

socknar, som icke hade någon klocka attaflemna,

väckte detta missnöje i landet, isynnerhet i Da-
larna. Christierns och Gustaf Trolles anhängare

begagnade sig deraf, och retade bönderne till upp-

studsighet och öfvermod. Gustafs fordne vänner,

Måns Nilsson och And. Persson på Hankhyttan , ställ-

de sig i spetsen för oväsendet. De aflemnade kloc-

korna återtogos, anförare valdes, och det beslöts, att

konungen icke skulle, utan ortens invånares samtycke,

få passera Brunbecks färja, gränsen mellan West-
manland och Dalarna. Då Gustaf icke syntes bry

sig härom, utan använde sina bemödanden att lug-

na de jäsande sinnena i öfriga orter, särdeles i

Upland, der han vid Upsala högar höll ett möte

med allmogen och förmådde denna, dels med go-

do, dels med allvar, att återvända till tro och lyd-

nad, fiugo Dalkarlarne tid att besinna sig, skicka-

de flera bud till konungen, med anhållan om för-

sköning, hvarvid de erbjödo de återtagna klockor-

na och dessutom 2,000 mark. Gustaf syntes nöjd

dermed, men uppskjöt straffet till lägligare tider.

Sedan han, d. 13 Jan. 1533, hållit en allmän vapen-

syn i Westerås, tågade han, helt oförmodadt, med
den samlade styrkan upp mot Dalarne, lät gripa
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aaförame och sammankalla folket till Kopparber-
get. Har förnyades samma skådespel, som sex år

fornt i Tona: ett strängt tilltal, förlåtelse åt mäng-
den och straff på anförarena. Fem af dem döm-
des och afrättades genast, Måns Nilsson och An-
ders Persson fördes till Stockholm och halshög-

gos, utan afseende på deras fordna tjenster. Man
skulle önska att kanna aftvå denna fläck från de el-

jest så rena och lysande bladen i den store ko-
nungens bistor a. Det bade säkert icke skadat

hans minne, och måhända ej heller hans regerings

trygghet, om han bär låtit nåd gå för rätt, på-

mint sig den hjelp och det bistånd de förledde,

men redan förut ångerfulle, förbrytarne i nödens

tid gjort honom och fäderneslandet, men framför

allt om han ej förgätit den tillgift han redan bet-

viljat Dal-allmogen. Emellertid vanns ändamålet

och från denna tid stördes aldrig lugnet i Dalar-

ne, förrän mer än 200 år derefter. — I andra

landskap var det deremot mindre lugnt, särdeles

i Småland, der allmogen var förbittrad öfver

adelns förtryck, och, smittad af den upprorsanda,

hvilken, under den s. k. grefvefejden, yttrade

sig i Skåne och Blekinge , visade stor lust att föl-

ja sina grannars föredöme. År 153 fr uppreste sig

en bonde, vid namn Jon Andersson i Wezjö län,

till anförare för en hop, med hvilken han tågade

omkring och begick allehanda öfvervåld; men då

han icke förmådde samla så många anhängare han

önskat, drog han sig in i Blekinge, och, ehuru

slagen, förmådde han likväl uppehålla sig dels der,

dels in i Småland, till dess Däckens uppresning in-

träffade, då han ställde sig under hans befäl. —
Dackefejden ntbröt år 1542, och var det svåra-

ste af alla de försök som gjordes att skaka Gu-
stafs thron. Hans brydsamma belägenhet steg der-

under till den höjd, att han en gång var betänkt på
att öfvergifva sitt otacksamma fädernesland. Nu räd-

dade Dalkarlarnes trohet både det och konungen. De
kommo nemligen, 2,000 man starka, frivilligt tågande

från sin hembygd, att erbjuda honom sitt bistånd.

Detta bevis på deras tillgifvenbet ingaf alla nytt mod,

och Gustaf beslöt att göra ännu en ansträngning för

att släcka upprorslågan. Denna kröntes af fram-

gång. I en skarp drabbning vid sjön Åsunden

blef Dacke sjelf sårad och hans bär skingrad, so-

dan 500 man af densamma stupat. Konungens

trapper gingo äfven denna gång tillväga med stör-

re stränghet än förut; de upproriskes gårdar sköf-

lades, all tillförsel afskars dem, och hunger och

förtvillan uträttade omsider- hvad vänliga råd och

föreställningar icke mägtat. De nedlade vapnen

och det öfriga af konungens regering blef lugnt

och fredsamt. (Se vidare: Dacke, Nils.) Fryxell

säger: "Detta uppror var det sista försöket af

Sveriges allmoge, att med våld tillintetgöra de

tryckande företrädes-rättigheter, som adeln till-

skansat sig, och bvilka sedan på ett fredligt och

lagligt sätt så småningom blifvit till största delen

afskaffade."

Under drottning Christinas senaste regeringsår

började äfvea allmogens missnöje ge sig tillkänna

öfver hennes slöseri och frikostiga utdelning af

kitmogodsen till den högre adeln, ro. m. Bönder-
no, som började frukta för adelsväldet, hotade,

Isynnerhet i Småland, Nerike och Dalarne, att ihjål-

$tå all adel. Upproret bröt slutligen ut i Nerike,

der flera hundrade bönder, under vapengny och
våldsamheter, började tåga omkring, samt utfärda

budkaflar till de andra landskaperna. De valde till

och med en egen konung, hvilken lät bära en mor-
gonstjerna som spira framför sig, och utnämnde
andra bönder till riksdrots, riksmarsk och riks-

kansler. Hopen ämnade utrota landshöfdingarne

,

rikets råd och adeln, och derigenom komma i åt-

njutande af den sanna friheten. Till all lycka fanns

i alla bondhoparna ej någon med förmåga att klokt

anföra dera, hvarföre de, genom tillkallad vapen-

styrka, snart nedhöggos ocb skingrades. Anförar-

ne afrättades i Nerike; men den så kallade konun-
gen och' hans kansler rådbråkades ocb steglades i

Stockholm. Morgonstjernan , den så kallade spi-

ran, bars före vid uttåget och begagnades vid

rådbråkningen.

Den mest vidtutseende uppresning, hvilken sedan

förefallit i Sverige , år Dalkarlarnes tåg till Stock-

holm, för att bestämma thronföljarevalet, år 1743.

(Se: Dal-upproret.) Andra mindre upprors-försök

hafva likväl tid efter annan ägt rum både för och

efter de här uppräknade. Ett sådant föreföll år

1463, då bönderne, förtrytsamme öfver erkebiskop

Jöns Bengtssons fängslande, reste sig och fram-

trängde till Stockholm , der de lägrade sig på Hel-

geands-holmen. Oaktadt ett afslutadt stillestånd och

gifven lejd, lät konung Christian I bär d. 10 Aug.

angripa dem, nedgjorde några och trettio af dem,

hvtlka försvarade sig i kyrkan , och af de tillfånga-

tagne rådbråka anföraren Joban Lindorm, jemte

åtta af de förnämste. De i striden stupades ben

återfunnos under en gräfning vid kongl. stallet år

1805. Thure Thuresson Bjelke utmärkte sig isyn-

nerhet vid detta blodbad, hvilket mycket uppbragte

allmogen och lättade biskop Kettils försök att sam-

la en här till erkebiskopens befrielse. — Under

Ryssarnes härjningar i Svenska skären, år 1719,

föreföll ett uppror af bönderne på Wikbo-landet

,

bvarvid förloppet var följande: Generalen grefve

Gustaf Douglas hade, genom tvenne sine betjenter,

låtit utsprida ' tsarens manifest, bvari utlofvades

skydd till person ocb egendom för dera, hvilka svu-

ro honom trohetsed, bvaremot de, som vägrade

sådant, skulle behandlas såsom fiender. En bonde,

Sven Danson i Tomta, hvilken förrädiskt biträdt

Ryssarne vid deras inlotsande till Norrköping, me-

delst gifna tecken från Syltängsberget, och en läns-

man, Anders Andersson , voro honom härtill behjelp-

lige. Bönderne läto förleda sig och tågade, un-

der nämnde Sven Dansons anförande, till Norrkö-

ping; men funno staden redan afbränd och Ryssar-

ne borta. En sqvadron dragoner mottog dem bär

och förde dem fängslade till Löfstads säteri, der

de qvarhöllos öfver natten. Följande morgon låt

man hopen återvända hem, men skickade hufvud-

männen till Linköpings slottshäkte. Sven Dansen

blef halshuggen på skådeplatsen för sitt förräderi,

Syltängsberget, och sju af de öfrige hufvudmännen

21
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straffades med gatulopp. Bland dessa var äfven

länsmannen, hvilken hkväl, sällsamt teg, icke de-

sto mindre fick behålla sysslan. — Jentväl på åt-

dra ställen, än på Wikbo-landet, låt allmogen for-

leda sig af de utspridda manifasterma , odh Wlle

taga till Norrköping , men öfvertalades af kyrko-

herden i Mogata, Spaak, aU återvända. — Åt 1811

föranledde fdrstärkningsmanskapets atsfcrifning oro-

ligbeter på flera orter, särdeles på Wermdön, i

Södermanland och Skåne. Blott på sistnämnda stäl-

let begingos likväl några våldsamheter, till bvil-

kas dampande beväpnad styrka behöfde användas.

Detta var likväl mindre en följd af verkligt nöd-

tvång, ty bönderne hade egentligen endast tillgri-

pit några matvaror, utan af auktoriteterna» vill-

rådighet och förhastande. Vid Klågerup, der de

förskansat sig, angrepos de af en division, bestå-

ende af konungens regemente, jemte kavalleri och

artilleri. Böndernes enda vapen utgjordes af nå-

gra högafflar, en bössa och två pistoler, icke

desto mindre sprängde man porten med karte-

scher, och bland de värnlöse anställdes ett förfär-

ligt blodbad. Omkring 200 togos till langa, en

ståndrätt hölls på Löfstad af general Plåten, der

förhören vanligen började med 25 till 50 prygel,

och en serskild division af Götha hofrätt skicka-

des till Lund att företaga ransakningen. De fång-

ne höllos så trångt inspärrade, att farliga sjukdo-

mar började yppa sig bland dem. Af ransaknin-

gen upplystes, att oroligheterna hufvudsakligen för-

anledts af "origtigt fattade begrepp om sättet för

förordningens verkställande." Detta missförstånd,

hvaraf ingen särdeles skada uppstått, framkallade

likväl ett utslag, hvarigenom 20 dömdes till hals-

huggning, 54 att lotta om dödsstraffet , och 26
att afstraffas med spö. Domen mildrades så, att

endast 3 skulle mista lifvet, 24 slita spö, 2? hål-

las i fängelse på lastning längre eller kortare tid

och 74 straffas med vatten oeh bröd. fin af de till

döden dömde nekade att bereda sig dertill, hvil-

ket föranledde en ny ransakning, då det befanns , att

karlen var mindre brottslig, och hans straff in-

skränktes till 28 dagars fängelse vid vatten och

bröd samt 6 års fästning.

Bonaeaaikieid» iduriaf, son af en till Stock-

holm inflyttad Fransysk handlande, Bonneau, hvil-

ken gifte och bosatte sig härstädes, ingick vid 19

ars ålder i kammar-kollegium, och följde, år 1704,
Svenska beskickningen till Warschau, der han till-

fångatogs af fienden. Genom sina förhållanden till

de förnäma och den hofmästaretjenst , han sedan er-

höll hos grefve Arvid Horn, kom han i förbindel-

se med hofvet och de mägtige, hvarigenom han
gjorde lycka, isynnerhet efter Carl XII:s död , blef

kansliråd, stats-sekreterare, adelsman, R. N. O.

och samlade förmögenhet. Han är, i sin tids krö-
nika, egentligen bekant för den ynnest, hvari han
stod hos konung Fredrik, och det inflytande han
derigenom blef i stånd att utöfva på en mängd
befordringar. Gezelius yttrar om honom, att han
ar en "driftig och verksam embetsman, god pa-
triot, men af allmänheten mindre älskad.

11 Född
1683, död 1754.

Sonwtefl, Kåtomme de* en Fransysk stenhug-

gare, hvilken, jemte tio andra mästare oeh tio ge-
säller, år 1284 inföcskrefvos af Magnus Ladulås

från Paris, att arbeta på Upsala domkyrka. Till

respenuingår bestods dem 40 Franska livrés. Om
än detta var guldmynt, bvilket är troligt, kan det

likväl ge ett begrepp om penningens höga värde

den tiden, när 21 personer kunde bestrida denna

resa för en sådan summa, helst då man erinrar

sig transport-medlens ofullständiga beskaffenhet och
följaktligen den långa tid, som måste åtgå under

vägen.

BooKssla, bondnässla, åkernässla, åkernäta (Leo-

nurus cardiaca), en mångårig växt, hvilkea före-

kommer allmänt vid hus, murar och vägar, isyn-

nerhet på slättbygden, och kan användas till färg-

ning af åtskilliga vackra bruna och olivgröna färg-

skiftningar.

Bos, annex till Svennevad, beläget i Örebro kon-
trakt af Strengnäs stift, 4$ mil S.S.O. från Öre-

bro. Socknen har 1,520 invånare; dess areal och
hemmantal upptages jemte modersocknens. Kyrkan
är uppbyggd på fältmarskalken baron Hamiltens

och dess grefvinnas bekostnad. De skänkte der-

jemte ett hälft hemman af sitt säteri till boställe

för en predikant, hvilken dessutom erhöll lön af
ägarens egna tillgångar. Adr. Örebro.

Boo, annex till Wermdö socken, beläget på Wermdö-
landet, i östra Roslags kontrakt af Upsala stift, 1 £
mil Ö. från Stockholm; består af 10 J

rotl., och

har något öfver 400 invånare. Dess areal upp-

tages jemte moderförsamlingens. Adr. Waxholm.
Booui, Is»k van, född i Utrecht i Holland d. 15
Ok t. 1807; inkom vid 18 års ålder till Sverige, och

väckte genast uppseende, såsom en ovanligt skicklig

och säker pianist. Har alltsedan qvarstanaat härstä-

des såsom lärare i fortepiano-spelning, men i senare

åren har han gjort sig känd äfven som komposi-

tör, af en Metsa, en på kongl. theatern år 1844
gifven opera: Necken, m. m.

Barastuf. Af detta namn äro två personer be-

kanta, l:o Ctregoritts Laurentius, född i

Norrköping, hvilken helt ung öfvergaf sitt fäder-

nesland och sin religion, blef kanonikos i Kra-

kau och sekreterare hos Sigismund, Uladislaas och

Johan Kasimir, samt af dem begagnades, att ge-

nom skrifter försvara deras rättigheter emot de

Svenske konungarne, samt 2:o Stefan, hvilken,

efter en berättelse, gängse bland allmogen i Töl-

lese socken i Westergötbland, likaledes skall haf-

va öfvergifvit Sverige och blifvit kardinal i Rom,
enligt en annan uppgift påfve.

Bord kallades i gamla Svenskan Börda, och var

en mycket bruklig kantprydnad på klädesplagg.

Redan under Erik XlV:s tid omtalas Börda de Parit.

Bordsjö, ett säteri i Askeryds socken af Jönkö-
pings län, består af 2^ mtl., och ägdes aldra-

först af konung Carl VUI:s farbror, riddaren Peder

Thordson Bonde, som dog 1390. Carl VIII var äf-

ven ägare af Bordsjö, och skref sig dertill innan

han blef konung. Sedermera har detta gods gått

r arf inom slagten, ända till riksrådet Christer

Bonde, friherre till Laihela, och hans son Cbri-
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ater ChrkUftoB, lagman» i Wennlund, ton akref

sig friherre till Bordsjö. År 1712 gjordes det tffl

fideikommiss ef lagmannen och han* fem, Arne
Katharina WraugeL
an*«4oJ*, »Mra>, £ »ti. frälse, tillhörde kronan

år 1620. Konung Gustaf II Adolf gaf det, tillika

ned Stubbarp, d. 28 Dec. s. å., i utbyte mot nå-
gra andra hemman, åt riksrådet Erland Bjorasson
Båt till Skattmansö. År 1$32 köpte riksrådet Bo
Ribbing Södra Bordsjö af kronan, på hvilket köp

kan 1649 erhöll drottning Christinas stadfastelse;

men sålde det redan 1633 åt riksrådet Carl Bon-
ms till Bordsjö.

Befféilisp, kallas efter gammalt det offer i mat-

varor, som prosten erhöll, och som stundom be-

nämndes mltarmot. Se detta ord.

Bordskick hos våra Svenska förfader. Någon viss

ordning i samqväm fanns redan i gamla tider hos

konungarne och de förnäme. I högsätet satt ko-

nungen jemte sin gemål och prinssessorna af hans

hus. Förnämsta platsen för fremmande var midt

emot honom — på andra ställen midt emot vär-

den — samt titt höger och venster om honom hans

mest ansedde mån och gäster, i mån af embete,

börd, tapperhet etter ålder. Till bordets oskitk

körde, att man kastade på hvarandra de afgnagda

benen, hvilket en och annan gång gick så långt,

att någon af deltagarena i leken måste tillsät-

ta Iifvet. Konungarne yttrade ofta sitt missnöje

h&röfver, och i Knöt den Stores hofartiklar blef

detta strängeligen förbjudet, så att den, som be-

träddes dermed tre gånger, skulle flyttas nederst

vid bordet och kunde ostraffadt blifva mål för alla

de öfriges benkastning. Att flyttas ned från sin

plats, var i aUmäahet ansedt som ett straff.

Bere. 1 Nordiska mythologieo omtalas Bore el-

ler Bör såsom son till Bure, gift med Bestla,

ock fader till Oden, Wili och We. Betyder äl-

ven nordan, nordanvind.

Beren» en bekant insjö i Östergötåland
,
genom

hvflken Götha kanal-linjen löper. Den innehåller

en vidd af 0,27 qvadratmil, och ligger 243} fot

högre än Östersjön.

Herem»smlU slussar, emellan sjön Boren och

Wettern, bilda uppgången till den jemna Motala-

linjen. Hela verket består af fem omedelbart ef-

ter bvarandra belägna slussar, genom hvilka man
höjes något öfver 51 fot utöfver Borens yta. Det

år ett af kanalens vackraste arbeten. Sjelfva ban-

karne äro beväxta med unga löfträd. Uppkommen
i den öfversta slussen har man en herrlig utsigt

tillbaka öfver den vackra Poren och dess leende

stränder.

ntovsr* en socken, med Lötb, belägen i Lösings,

Bråbo och Memmings förenade kontrakt af Linkö-

pings stift, Memmings härad och Östergötblands

Un, 3 1 mil N.O. från Linköping, | mil S.V. från

Norrköping, och hörer till 3 kl. konsist. Borg

ack liöth hafva fordom haft särskilda kyrkoher-

dar; men år 1696 blef Löth annex till Borg. Kyr-

kan sammanbyggdes till en gemensam för begge

teekuarne, med bibehållande af begges namn, till

följe af koogl. resoL <L 21 Okt. 1783. Ett raes-

smgaléeken, som här nyttjas tiH dopskål, har
denna inskrift: Morcu* Tultius Oceto Cotu. Detta

bäcken skall vara kommit ifrån Rom titt Wadste-
na

;
hvarefter det förärades hit.

Barn; * frälse-säteri, beläget i ofvannämnde soc-

ken, består, med de derunder afhyste, af 10 J mtl.

Landshöfdingen baron L. Eldstjerna tillbytte sig

denna egendom af kronan, och byggde den till

säteri. Inom en plantering af vackra löfträd är

BIdstjernska gra/ven, hvaruti hvilar nämnde lands-

höfding, död 1701. Han var en utmärkt styres-

man i sitt län, samt bidrog till inrättandet af

indelningsverket och rikets ständers bank. Borgs

fordna kyrka har här varit belägen. Man märker,

uti en ang vid Motala ström, lämningar af en skans,

troligen uppkastad af Engelbrekt vid Ringstahokns

belägring år 1434.

Borg, Per Arom, stiftare af institutet för döf-

stumma och blinda, föddes d. 4 Juli 1776 i Ave-
stad, der fadern då var rektor; ingick, efter slu-

tade studier, i konungens kansli, men icke lycklig

på tjenstemanna-banan , der han hade det missödet

att ådraga sig sin högste förmans obenägenhet,

måste han försörja sig med undervisning på harpa

och i sång, för hvilka han hade mycken naturlig

fallenhet. Åskådandet af dramen: Abbé de tEpée

väckte först bes honom tanken, att följa denne

ryktbare menniskoväns exempel och i Sverige stif-

ta en inrättning för döfstumma. Ehuru alldeles obe-

kant med 1'Epées method, tänkte han sig likväl

snart in i sitt företag, började studera utkomna

skrifter i ämnet och blef under tiden bekant med
ett blindt fruntimmer, en mamsell Seyerling, som
hade musikaliska anlag, godt förstånd, djup känsla

och ett något romaneskt lynne, samt var fullkom-

ligt danad, att, genom dessa egenskaper och de

framsteg hon under Borgs handledning gjorde,

väcka deltagande för sig sjelf och för den gryen-

de inrättningen. Med henne hölls år 1 808 en exa-

men inför åtskilliga ansedde män, hvaraf följden

blef, att Borg erhöll af regeringen 450 R:dr i un-

derstöd, och efter en annan, hvilken hölls å börssa-

len d. 9 Juli följande året, inför hofvet, ständer-

na och en mängd åhörare, förklarade sig drottnin-

gen för institutets beskyddarinna och en kongl.

proposition afläts till ständerna om ett statsanslag

för detsamma. Den ofvannämnde förmannen kade

emellertid icke glömt sitt agg, och förmådde så

mycket , att endast hälften af den begärda summan
beviljades, eller 3,333 1 R:dr B ko, samt att an-

visningens afsändande till statskontoret fördröjdes

i mer än tvenne år, eller till d. 8 Juli år 18 II,

under hvUken tid B., endast med den största svå-

righet, förmådde genom lån upprätthålla inrättnin-

gen. Man hade tillika utspridt menliga rykten om
densamma samt om elevernas behandling flerstä-

des, hvårföre allmogen tvekade att dit uppskicha

dem af sina barn, som härtill blifvit utsedde. Föf

att undanrödja deva farhågor, företog Borg, om
sommaren år 1819, en vandring till fots med sina

elever genom åtskilliga landskap , och följden blef,

att flera ansökningar inkommo om emottagandet af

barn, än som kunde beviljas. — fin brytning ho-
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108 Bor*» nåott.

tade att år 1816 förstöra hela institutet; den var

föranledd af något missförstånd med drottningen.

Borg tog afsked och uppsatte ett institut på egen

hand i ett bas, det han köpt vid Manilla å Djur-

gården, hvaremot det offentliga skalle fortsattas

nåder drottningens inseende. Missförståndet bila-

des likväl, och år 1819 återställdes allt i sitt för-

ra skick, hvarali det sedan förblifvit. År 1823 fick

B. anbud , att stifta ett institut i Portugal , dit han

afreste, och der han qvarblef i sex år. År 1829
återvände han hem, och qvarlemnade sin nya stif-

telse änder vård af sin bror, kapiten Borg, samt

af en ung Portugisare, Da Gunha, bvilkcn han in-

öfvat härtill. Kapiten Borg omkom ett offer för

pöbelns fanatism, vid ett af de många blodiga upp-

träden, hvarmed religiöst och politiskt svärmeri i

senare tider hemsökt Portugal; men hans verk har

derföre icke gått under, utan fortsättes af Da Gunha.

I Sverige vann inrättningen allt mera förtroende,

och har, tid efter annan, fatt ökade anslag och

blifvit riktad t med enskildta gåfvor. B. hade här

emottagit äfven svagsinta, men endast betalande.

För att utvidga stiftelsens välgerningar, jeraväl

till de obemedlade af dessa olyckliga, begärde han

att få skicka en stambok kring riket, b vilket til-

läts. Den af regeringen tillsatta förvaltningen for-

drade likväl, att de sålunda inflytna medlen, äf-

vensom sjelfva den blifvande stiftelsen, skulle stäl-

las under styrelsens omedelbara vård, hvilket Borg
ej ville underkasta sig, och då man ej kunde kom-
ma öfverens härom, undandrog han sig all befatta

ning med saken, och hänsköt afgörandet I ill rege-

ringen. Under tiden afled B. och frågan har an-

no icke blifvit afgjord, samt Borgs tanke om en

fristad för de sinnessvaga, der de skulle skötas

mera ändamålsenligt, icke utförd. Döden träffade

honom d. 22 April är 1839, i en ålder af 62 år.

Han hade likväl ännu i lifstiden den glädjen, att se

sin äldste son, medic. kandidaten Ossian Bor*;,
född d. 6 Aug. 1812, utsedd till sin efterträdare,

under hvars ledning institutet ännu står. Ossian

B. erhöll statsanslag för en utrikes resa, till in-

stituten för blinda och döfstumma i Tyskland,

Frankrike och England, hvilken resa han företog år

1845. — B. hade en verkligt medfödd fallenhet för

det värf han åtagit sig. Ajtt bibringa sina lärjun-

gar kunskaper och färdigheter uppfann han åtskil-

liga sätt och mekaniska hjelpmedel, bland hvilka

några betydligt öfverträffa hvad i samma väg fin-

nas vid utländska anstalter af detta slag. Derjemte
hade han en alldeles egen förmåga att behandla

dessa vanlottade varelser, hvarigenom de slöto sig

till honom af en slags naturinstinkt, och visade

honom en lydnad och hängifvenhet , som ingen an-
nan kunde tillvinna sig. B. har författat en för-
klaring öfver söndagarnas evangelier med titel:

De döfstumme i templet.

Berg» slott skall hafva varit beläget på Wisingsö;
men inga lemningar deraf återstå numera. Häfder-
na förmäla, att konung Magnus Ladulås stundom
uppehöll sig härstädes.

Borajafeerajet, ett berg beläget i Askersands
socken, på Donafors bruks ägor. Här finnas be-

Boi*asMaa«let«

tydliga lemningar efter en gammal borg, troliges

ett röfvarnäste.

BorganMs , i Hedemora socken af Dalarne, har

varit ett temligen betydligt föste, på en holme i

Dalelfven. Det var grnndfastadt med mycken sten,

omgifvet af elfven på tre sider, och sammanhäng-
de med fasta landet medelst en ås. När konung
Erik XIII gaf Dalarne till lifgeding åt drottning

Margaretha, behöll han likväl sjelf detta föste,

samt Kopparberget och Jernbergen i Dalarne, och
satte, år 1420, så väl deröfver som öfver We-
sterås, den omensklige Jösse Eriksson till fogde,

hvars underfogde, en utländning, Johan Wale, var

qvar såsom befålhafvare på Borganås, då Engel-

brekt i Juni månad år 1433 belägrade fastet och
i grund förstörde det midsommarsdagen. Några
lemningar finnas ännu efter detsamma.

Borgar. Af dessa minnesmärken, hvilka tvifVels-

utan utgöra de äldsta fornlemningarne, äger vårt

land det största antalet, i förhållande till de öf-

riga länderna i Norden. De äro belägna på höga
berg, vanligen vid trängre vattuleder och pass, el-

ler der sådana fordom funnits. Borgarne bestå af

flera alnars höga ringmurar, med stundom 3 utan-

för hvarandra, af den gröfsta gråsten. Om man
än hyser misstro till de gamla sagorna om ett för-

gånget kämpalif, hvilka ännu förefinnas i Norden,

skola dock dessa snart sagdt oförgängliga minnes-

märken alltid qvarstå som ett bevis derpå. Vi

draga långa vägar, för att i Grekland och Italien

skåda qvarlefvor af den klassiska tiden; men än-

nu har man förgätit att närmare betrakta och un-

dersöka dessa fäderneslandets gamla borgar, hvil-

ka likväl i så hög grad förtjena det. Deras

antal i värt land uppgår säkerligen till omkring

1000.

Borajaraerajet, i Björkviks socken af Söderman-

lands län, vid Björkens södra strand, äger, enligt

sägen, historisk märkvärdighet. Det är ganska

högt och har fordom varit omgifvet af en sten-

mur, hvaraf ännu återstå lemningar och en port

åt sjösidan. En jordvall , hvilken sträcker sig uppåt

berget, ehuru på sidorna skogbeväxt, förråder tyd-

ligen spår af menniskoarbete. Det berättas, att

Nyköpings borgare, för mera än 100 år tillbaka,

och efter konung Carl Xllrs fall, här förskansat

sig under Ryssarnes härjningar. Detta synes tro-

värdigt; men äfven att det på berget befintliga fä-

stet varit anlagd t redan under unionstiden eller an-

dra oroliga dagar.

Borajareaerajet » i Qvillinge socken af Öster-

götlands län, på jernbrnket Hnlts ägor. På ber-

get har troligen varit ett så kalladt vikingabol,

emedan en däld finnes i öfra delen af berget emel-

lan tvenne höga bergåsar, hvilken liksom kring-

gärdas af en förfallen bullerstensmur.

Borgarståndet, Borgerskapet. Dessa båda

ord böra ej förblandas. Med det första menas de

af den handlande och slöjdidkande klassen, hvil-

ka, genom vår statsförfattning, hafva representa-

tionsrätt sig tillerkänd, ocb på riksdagarna utgö-

ra det tredje ståndet. Denna rätt medgafs dem
först under Gustaf I. Ända till år 1830 bestod
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fetta stånd uteslutande af handlande, fabrikanter,

Fahlu bergslags fjerdeparts-ägare och städernas ma-
gistrater; men sedan denna tid hafva ofrälse braks-

ägare fått rättighet att dfitsända fem ofrälse riks-

dagsmän. Hela borgarståndet utgör ieke fällt 70,000
personer, med en förmögenhet af 35 millioner R:dr

Ifcko. — Med Borgerskap förstår man uteslutande

do näringsidkare inom städerna, hvilka derstädes

ieke allenast äga rätt att välja eller väljas till

riksdagsmän, utan äfven ensamme der utöfva mu-
nicipala befattningar och deltaga i städernas ad-

ministration. 1 Stockholm bilda de tillika en mi-
litär-korps, som består af infanteri och kavalleri.

Då den år 1678 mönstrades af d. v. öfver-ståt-

hållaren baron Claes Rålamb, utgjorde densamma,
inberäknade borgarenas gesäller och drängar, nå-

got ofver 2,000 man. I senare tider har den tjenst-

gjort blott under Gustaf DI:s och Gustaf Adolfs

Finska krig, samt i parader vid kongl. begrafnin-

gar och kröningar, hvilken sistnämnda tjenstgöring

varit alldeles frivillig. (Se: Obelisken.) Om Stock-

holms borgerskaps administrativa inrättningar, se

do serskildta titlarna : Bemedlings -kommissionen

,

Drätsel-kommissionen, Enkhus-, Gubbhus-, Pensions-

inrättningen, m. m.

ntorgmrtin*;. Innan regeringssättet hunnit stadga

sig och Mora stenar blifvit det ställe, der konun-
garne valdes och hyllades , hölls , vid hvarje thron-

ledighet, i konungens borg, ett s. k. borgarting

eller urtima sammankomst af lagmännen och de

mest ansedda personer i landet, hvarvid äldste

drotten eller lagmannen förde ordet, och frågade

de församlade, om de till konung ville antaga den

han föreställde, hvilken alltid var en son af det

gamla konungahuset. Den utkorade höjdes då på
lagmännens axlar, för att visas för folket, och
lofvade hålla landets lag, samt freda och hägna sina

* undersåter. Nu tiUdömde Uplands lagman honom
Upsala öde, jemte alla öfriga kongl. prerogativer,

och det tillstädesvarande folket svor honom tro

och lydnad.

Borfhacken, en höjd i Tönnersjö socken i Hal-

land, hvarest finnas lemningar efter en gammal
borg. Här har man, vid gräfning, funnit nycklar

och större jernringar.

Borajberjr eller Friber*;, ett ansenligt berg vid

sjön Järnlunden i Tjärstads socken af Östergöth-

land, med lemningar efter en gammal borg.

Bo>rn;*y skans, belägen i Kolbecks socken af

Åkerbo härad i Westmanland. Består af en enkel

ringmur och en skogig bergshöjd. Det föregif-

ves, att den varit begagnad i Folkunga-upproren,

hvflket likväl är föga trovärdigt. I dess grann-

skap finnas några åttehögar, samt en och annan

bautasten.

Borajenålr» fordringsägare. Så väl den person,

af eller hos hvilken man borgat eller lånat, som
den, till hvilken man, på grund af någon förbin-

deiso, är skyldig att lemna penningar eller varor,

tan att förut hafva fått sådana till låns.

•torgför*, ett betydligt sågverk i Piteå socken,

tillhörigt H. M. konungen.

Bowfffors jernbruk. So: Baggå.

Bor*gaWd, ett jernbruk i Hällestads socken af

Östergöthland, mod 3 härdar. Har 1,073 skepp:d

15 lisp.d privil. smide samt 48 skepprd 15 lispul

frälsesmide med köpetackjern , hvilket smide ut-

skeppas på Norrköping och Stockholm. Hammar-
skatten : 10 skepprd 5 lisp:d. Braket uppbyggdes

. 1651 och äger privilegier af d. 12 Mars 1665.

Kan förmodar, att här fordom fanns en borg eller

befästning, samt att stället deraf fått sitt namn.
Ägare: P. Jansson. Bruksstämpeln: B. R. med
krona.

Berajajttlsberajet, ett berg med lemningar efter

ett fäste, beläget i Krigsbergs socken af Öster-

göthland.

Borg-hamn* nära Wetterns strand, i Rogslösa

socken af östergöthlands län , är ett ypperligt telg-

stensbrott, hvilket fordom lemnat sten till Wadstena
och Alvastra kloster. Äges nn af Götha kanal-

bolag. Här tillverkas vackra grafstenar och bord-

skifvor. Nära härintill finnes en kostbar hamn-
b s ggnad.

Borgholm, den enda staden på Öland. Till lätt-

nad för landets inre rörelse, och för att bereda all-

mogen tillfälle att alla årstider äga tillgång till

de nödvändigaste handelsvaror, beviljade konung

Carl XHI, uppå hemställan af kommittérade öfver

utmarkernas fördelning, anläggandet af en stad vid

Borgehamn, der fordom en köping under Kalmar

stad varit anlagd. Det kongl. fundationsbrefvet för

Borgholms stad är dateradt d. 28 Ang. 1816 och

ett reglemente d. 29 Okt. 181? Staden styres af

en ordningsman, och hör till 5 klassens städer.

Årligen hålles här marknad i Juni och September

månader. Staden är annex under Köpings socken

i Ölands norra mot, och arealvidden deränder

upptagen.

Borgholms slott. Detta Ölands fordom betyd-

liga fäste, är beläget på sjelfva Landborgshöjden,

der denna utskjuter i rester med en brant klipp-

vägg, och slutar i norr med en afsats. Endast få

ställen inom Skandinavien torde erbjuda så bän-

ryekande belägenhet, som denna, för uppförandet

af en konungaborg. Slottets ålder förlorar sig i

ett dunkelt fjärran. Offentliga handlingar omtala

detta fäste första gången år 1280. Man känner

icke slottets utseende i äldsta tider; men blott att

det mera utgjorde ett försvar för landet, än en

förlustelse. År 1806 lades byggnaden i aska ge-

nom vådeld, och är nu en vacker ruin.

Borniåtajer var i äldsta tider liktydigt med vin-

terläger. Namnet föranleddes af den borg eller

befästning, bvarmed en här, under sådan tid, van-

ligen omgaf sig. Senare betecknade det äfven,

hvad vi numera benämna ingvartering.

Borgmlistare• Hvarje stad i riket har en så-

dan, utom Götheborg, Norrköping och Carlskrona,

hvilka hafva två, och Stockholm, som har tre.

Förut voro borgmästarne härstädes fyra, nemligon

jnstitie-, handels-, embels- och byggnads-, samt

politie-oorgmästaren , hvilka voro ordförande i hvar

sitt kollegium, och justitie-borgmäslaren hela ma-

gistratens, när den var församlad, och skulle re-

presenteras såsom sådan. Men år 1776 inrättades
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de» ntvanmfe poliskammaren, åk det serskildta

polis-köllegkim och äfven dess ordförande indro-

gos. Stockholm har 16 radman, hvilka, likasom

borgmästaren*, väljas af borgnrskapet, som utser

tre kandidater, hvaraf konungen utnämner en.

Några af de mindre och nyanlagda städerna, så-

som Waxhoim, Östersund, Borgholm och Anrika,

hafva endast justitiarier eller ordningsmän.

BorajistfUtar-stenorne. Så kallas den rad af

större stenar, som löper midt efter en stenlagd

stadsgata. Upphofvet till benämningen låter sig

icke så lätt förklara; men det är ej otroligt, att

då härtill fordom utsagos stenar, som voro flata

och i öfrigt beqväma för fotgångare, samt deras

plats var midten och höjden af gatan, de företrä-

desvis ansågos vara en stig för stadens högsto

styresman, borgmästaren.

Borgrifttter. Under feodaltiden hade hvarje borg-

herre sin domstol, der han skipade lag och rätt

öfvet sina underhafvande , ofta efter eget godtycke.

De sista af detta slag hos oss voro de kongl.

öfra och nedra borgrätterna, motsvarande hofrätt

och kämnersrätt, och hvarunder alla till kongl.

hofvet hörande personer lydde, hvarvid riksmar-

skalks-embetet innehade den verkställande magten.

A* 1844 indrogos dessa verk, och de mål, de be-

handlat, hänskötes till de vanliga domstolarne.

Bovajnjo, annex till Torp, beläget i Medelpads

kontrakt af Hernösands stift, 6
J-

mil V. från Sands-

vall; innefattar 28 mtl. och har 2,000 invånare.

Dess areal utgör 181,671 tunnland, hvaraf 11,300

äro kärr och sjöar. Marknad hålles bär i Januari

månad. Adr. Sundsvall.

Borgntenm» annex under Borås stadsförsamling,

bolaget i Wedens härad och Åns kontrakt af Skara

stift, 1^ mil N.N.0. från staden. Socknen består

af 20 J mtl. och har 738 invånare. Areala utgör

8,655 tunnland, hvaraf 720 äro sjöar och kärr.

Kyrkan är urgammal och byggd af gråsten. Adr.

Borås.

Borgvtroan, Ludvig, författare till åtskilliga min-

dre poemer , samt öfversättare af flera större dikter,

såsom: Skulden, Hakon Jarl, Iphigenia pä Tauros
,

Madatn, m. fl., född i Jönköping d. 30 Sept. 1788,

måste, för medellöshet, egna sig åt farmacien så-

som brödyrke, blef år 1814 apothekare i Åmål,

och 18 1 7 i Carlstad. Sålde år 1834 apotheket

4erstädes, för att köpa en del i Uddeholms bruks-

bolag, har i senare åren sysselsatt sig med patrio-

tiskt-kommunala bestyr, och blifvit ledamot af

sparbanks-direktionen i Carlstad, i Wermlands hus-

hållnings-sällskap, i dess banko-direktion, o. s. v.

Borfunda eller Borna, annex under Dala soc-

ken, beläget i BilMngs kontrakt af Skara stift, 1

»il S. från Sköfde. Socknen innehåller 31 * mtl.

och har 770 invånare. Kyrkan uppbrändes af åskan

d. 23 Maj 1765; men uppbyggdes åter på kommerse-
rådinnan Thams och dess sons, dåvarande hof-inten-

denten Thams, bekostnad, och blef färdig år 1767.

Arealen utgör 4,791 tunnland. Adr. Sköfde.

Borjprottnets kapell, annex till Hammerdals
socken, beläget i Jemtlands norra kontrakt af

Hernösands stift, 6 mil O.N.0. från Östersund;

fömamKngen hav 24-8 invånare. Dess areal ofch

hemmantal upptages under modersockaens. Adr.

Östersund.

Borsjvili, ett jembruk i Grams socken af Werm-
lands län, har 4 härdar, 2,216 skepprd 13 lisp;d

privilegieradt smide med eget tackjern. Utskep-

par på Götheborg. fin stålugn är jemväl privile-

gierad. Hammarskatten är 22 skepp:d 3 lisp.d 7

marker. Bruket tillhör intressenter och dispone-

ras af C Sköldebrand. Bruksstämpeln : W. W.
Ber*jvik« kapell » annex under Nora socke» i

Nors kontrakt af Carlstads stift, beläget 3 1 mil

V. från Carlstad; har jemte annexet Grams, till

samma socken, en areal af 46,332 tunnland, hvar-

af Borgviks ensamt är 1,050 tunnland kärr och

sjöar; begge annexerne utgöra tillsammans 42^
mtl. Kapellförsamlingen har 978 invånare. Adr.

Carlstad.

BorgAa eller Borg&s«nd, en nederlagsplats och
våg, belägen nära Strömshokn i Snäfringe soeken

af Westmanland, vid ett sund mellan Galten ooh
sjön Freden. Stället är bebyggdt med en mängd
trädhus. Här upplägges det jern, hvilket skeppas

på Stockholm, utmed Strömsholms kanal, som här

utlöper i Mälaren. På den ås, i sluttningen af

hvilken Borgås är anlagdt, säges varit en gam-
mal befästning.

Borklimit, ett jembruk i Yxneruros socken af

Östergöthland, uppbyggdt enligt tillstånd af d. 22
Sept. 1725, har 5 härdar, 2,000 skepp:d privile-

gieradt smide och 105 skepp:d frälsesmide med
eget tackjern, hvilket smide utskeppas på Norrkö-

ping eller Stockholm. Hammarskatten år 1 8 skepp:d

19 lisp:<L Ägare: C P. v. Scbwerin. Disponent:

A. H. v. Schwerin. Bruksstämpeln: J. B.

Bork Iutitu Beolitli, hör till mineraliernas 6:te

slägte silijcater, och består af kiselsyrad kalk med
kiselsyrad lerjord, bildande täta, derba massor af blå-

aktigt violett färg, i brottet ojemnt, mer och min-

dre glänsande, på vissa ställen nästan glasKkt och

på tunnare kanter genomskinligt, samt förekommer
i Skällviks socken i Östergöthland.

Borna socken. Se: Borgunda.

Bornholm , sjöslaget vid. (Se: Bagge
,
Jakob.)

Bornmsn, Johan Melchior vos, en af Carl

Xll:s krigare, var född i Uffland 1676, men kom
med sin fader, öfver till Sverige, gick i tjenst

1603, deltog i konungens krig ända till år 1709,
då han, fangen vid Pultava, troddes kunna för-

mås, att, såsom född Liffländare, gå i Rysk tjenst,

hvarföre han permitterades till sin hemort, men
flydde öfver till Sverige, blef ryttmästare vid lif-

regementet, bivistade Norrska fälttåget och Fre-

drikshalls belägring, blef 1740 löjtnant vid lifdra-

bants-korpsen och öfverste, 1748 R. S. O., och
afled år 1755, då hans adeliga ätt utgick.

Borrby » en socken
,
belägen i Albo och Järestads

kontrakt af Lunds stift , Järestads härad af Chri-

stianstads län, 1 mil S.V. från Cimbritshamn , vid

hafvet. Socknen hör till 2 kl. reg., har 1,815
invånare och består af 33 £ mtl. Dess areal ut-

gör 5,809 tunnland, hvaraf 75 äro sjöar och kärr.

Adr. Cimbritshamn.
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MS
ftety» en socken i Tom härad, med annenet

Léddeköpinge i Barjagers härad, i Tora* kontrakt

af Lunds stift, sant Malmöhus lån, 1 * mil V.N.V.

Mm Lund, vid hafvet. Sooknen hör till 2 kl. patr.,

består af 18 £ n*l. och har 445 iavåaare. Dess

areal utgör 2,129 tunnland, hvaraf endast 4 äro
kärr och sjöar. Adr. Land.rre»y, en egendom i ofvannämade socken, 1

mil N.V. från Laad och angefar \ mil från snn-

det. Dess första grundläggning kan ej säkert

uppgifvas, troligt är, att erkebiskoparne, kvilka of-

ta och efterhand erböllo sig hemman tiHslagne i

Borreby, faafva anlagt sjelfva gården. Ett fyrkan*

tigt torn, tre reningar högt, kaltadt biskop Bör-

jes torn, säges vara uppbygdt af honom, då han
både inseende öfver ett på gåaden varande munk-
och ett nunnekloster. Dessa byggnader ära ännu

oförstörda. Underjordiska gångar och trappor qvar-

stå från de äldre tiderna. Nämnde Börje var den

kände biskop Birger, hvilken, på påfveas befall-

ning, år 1517 verkställde den bannlysning, hvar-

med Staren 1514 blef hotad af Leo X, och hvar-

af Christiern 11 tog anledning att anställa Stock-

holms blodblad, och hvilken sammanvigde Chri-

stiern med kejsar Carl V:s syster Isabella. Hans
grafvård, af huggen sten, finnes ännu i Lunds

Kraftskyrka, der han 1519 blifvit begrafven. Före

konung Carl XI:s krig med Danmark, var inre går-

den alldeles kringbyggd och försedd med stycke-

gluggar och kanoner, samt innehade en besättning

under detta krig, men blef af ett Danskt parti

till en del nedskjuten och uppbränd, så att blott

tvenne sidor, tillika med Börjes torn nu öro bibe-

nållne. Ännu 1819 upptäcktes, under en gräfning

invid gården, en mur, som tvifvelsutan tjenat till

betäckning mot ett på andra sidan ån af Danskar-

ne uppkastadt batteri, hvaraf lemningar ännu sy-

nas. — Borreby äger Jas patronatos till kyrkan

af samma namn.

Borre-Holl , är ett ganska högt berg, eller rät-

tare fjäll, i Öhrs socken, Sundals härad af Dals-

land, och utgör en del af det så kallade Kropp-

fjället. Från detta berg har man vn ganska vid-

sträckt utsigt öfver större delen af södra Dals-

land samt Weaern, hvilken sjö likväl är belägen

ett godt stycke derifrån. Nedanför fjället är den

så kallade Öhrsjön. 1 Borre-Koll är en ganska

djup och rymlig håla , omtalad af Dahlstjerna (född

i Öhrs socken) i hans
nKonunga-skald.

n
Grottan

har en trång öppning, så att ganska få våga sig

ned i henne. — Naturligtvis går om detta vidunder-

liga fjäll de underbaraste sägner. Sålunda berät-

tas det att maa en längre tid hört en topp gala

i den håla vid Borre-Koll, i hvilken Borre bott.

Flera försök anställdes att öfverkomma tappen.

Slutligen insläpptes i hålet en höna. Efter en stund

återkom hönan till hålans öppning, åtföljd af en

stor tup|>, med glänsande fjädrar och en guldring

i sin näbb, stor som en portring. Då tuppen fick

se dagsljuset, for han under skri tillbaka i hålan,

och har sedan icke varit synlig. — En annan be-

rättelse. Jätten i Borre-Koll flyttade till Hallc-

oeh Bunneberg. En man for förbi sistnämnde becg.

Jätten frågade honom: "Huru står det till med
store-mor i Linne" (Linne är en lägenhet nedan-
för Borre-Koll), samt somnade honom ett halte,

hvilket han skulle gifva henne. Nar mannen åter-

kom kunde han icke finna store-mor. Oviss hvad
han skulle göra med bältet, spände han det om-
kring en stor ek. Jätten tog kort derefter både
eken och baltet. — Ännu en. Några sjömän la-

de en gång till vid en afiägsen ö i Wenern, och
gingo i land. De träffade der en jätte, hvilken

sade, att han i långliga tider vistats der på ön,
sedan han nödgadns flytta från Borre-Koll för Öar
bjelles (= klockans) skull. Han tillade, att han der

qvarlemnat en stor, svart tjur, och uppmanade sjö-

männen att söka den, då de skulle bli ägare af

djuret. Någon tid derefter komrno de tiU Borce-

KoB, och begynte söka tjuren. Detta fortsat-

tes i flera nätter. De hörde väl stundom huru
kreaturet råmade i närliggande skogar; men kun-
de likväl ej finna det. Den som kan öfverkomma
den tjuren , skall aldrig lida någon nöd. — I grann-
skapet finnas en mängd (ornlemniogar , t. ex. sö-

derut efter en gammal borg, samt nedanför fjäl-

let på en holme i Öhrsjön ruiner efter ett föste,

hvilket, enligt uppgift, innehafts af en fylkesko-

nung. Norrut i skogen ses ett stort oarp, eller

uppkastadt röse, hvilket ingen går förbi, utan att

dera kasta en risqvist, en lapp eller något dylikt.

1 närheten ses en dubbel domarekrets, och, dess-

utom i trakten, en stor mängd ättekullar. Trak-
ten hör till de mest storartade i Dalsland.

Befrle, annex till Stora Herrestad, beläget i Ljo-

nits och Herrestads kontrakt af Lunds stift, f mil

N.N.O. från Ystad ; består af 5| mtl. och har Ul
invånare. Socknens namn säges härleda sig från

prinssessan Hervor, som här ägde en borg, och

var den som gjorde konung Humle från Hunnalaad

motstånd, då han kem att åt sia dotterson Lö-
der atkräfva det arf, hans broder, konung Aagan-
tyr af Reidgothaland , Bekat honom. — Socknens

areal utgör 856 tunnland, hvaraf 10 äro sjöar och

kärr. Adr. Ystad.

nerrlund», en socken, med Skeglinge, hörer till

3 kl. konsist., är belägen i Frosta kontrakt och

härad, Lunds stift och Malmöhus län, i± mil N.O.

från Lund. Socknen består af 14 £ mtl. och har

585 invånare.' Dess areal utgör 3,356 tunnland,

hvaraf 972 höra till Harjagers härad och 2 äro

sjöar och kärr. Adr. Lund och Eliinge.

Berstblixlare* Detta embete är veterligen icke

kändt i Sverige, förrän i början af 1600-talet.

En kongl. förordning af d. 30 Juli 1728, samt

kommerse-rkollegii kungörelse d. 27 Sept. 1770

röra anstalter att förse deras verkstäder med in-

hemsk borst.

Borås 9 en uppstad, belägen i Wideas härad af

Westergöthland, vid Wiska-ån, 43 £ mil V.S.V. från

Stockholm, ooh 6 mil från Götheborg. Under ko-

nung Gustaf II Adolfs tid, innan staden ännu var

anlagd, iakommo ortens städer med besvär öfver

den handel traktens Westgöthar bedrefvo. Dessa,

bäröfver hörde, förklarade att sådant härrörde af

deras hemmans dåliga beskaffenhet. De fingo der-
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före, år 1619, tillstånd att bygg» en stad. Pri-

vilegierna utfärdades 1624. — I staden är en lär-

doms- samt en vexelundervisnings-skola för fatti-

ga barn, ocb en söndags-skola, stiftad år 1830.

Borås stads bestånd beror hufvudsakligen på rese-

och gårdfarihandeln, hvilken idkas derstädes ocb

sträcker sig till alla delar af riket, äfvensom till

Norrige. Omsättningen på stadens torg med spann-

mål och viktualier är ganska liflig, och en stor

del invånare i Skaraborgs och Elfsborgs län af-

sätta der sina förråd. Af fabrikerna äro isynner-

het fargerierna af -betydenhet. Stadens vapen fo-

reställer tvenne allsaxar och en aln. Folkmäng-

den uppgår till 2,340 personer I medlet af 1700-

talet funnos här en mängd inrättningar, förnämli-

gast for beredandet af kläden; men dessa äro ned-

lagda. Till stadsförsamlingen, som är af 1 kl.

reg., höra annexerna Torpa, Brämhult, Fristad,

Borgstena och Gingrid, h vilka utgöra 152 J oför-

medl. mtl. och hafva en areal af 4$,599 tunnl.,

hvaraf 4,650 äro kärr och sjöar. Folknummern i

landsförsamlingen är 4,073 personer. Marknader

hållas i staden d. 23 Jan., d. 18 Alars, d. 2 Juli

och 26 Sept. Stadskyrkan, byggd på 1660-talet,

på den plats, der Torpa sockenkyrka fordom stått,

afbrann 1822, och är sedan åter uppbyggd af sten.

Den ligger nästan midt i staden på en liten kulle,

och är na äfven sockenkyrka för Torpa. Ett styc-

ke utom staden, på vägen till Brämhult, ligger

Åsbro källa, bvilken har förträffligt vatten och

lärer fordom varit offerkälla. En helsobrunn

blef år 1730 funnen TV mil från staden, och god-

känd 1746.

Boråaerodftoevffet, beläget i Svarteborgs och

Tose socknar af Fånge härad och Bohus län, är

en fristående bergmassa
,
frejdad genom några i or-

ten gängse vidunderliga sägner. Namnet Boråse-

rod antyder, att berget fordom haft någon befäst-

ning, hvilken dock numera är försvunnen. En af

dess mest otillgängliga klyftor kallas Riddarhagen

,

efter en riddare, som en gång i full rustning skall

hafva ridit uppföre densamma. Här skall en "ber-

gajätte" hafva bott med sitt hushåll , ända tills den

stigande upplysningen tvingade honom att flytta till

Norrska fjällen, och en 'fördjupning i berget, som
liknar ett porthvalf, och kallas jättedöt ren , tros

föra till de skimrande salar, i hvilka jättens skat-

ter ännu ligga orörda; men då han leranade orten

tog han nyckeln med sig, och .sedan har man icke

ens kunnat finna nyckelhålet. Jätten hade en gan-
ska vacker dotter, som hvarje dag satt utanför

berget och slog sin harpa i solskenet. En bonde-
son, från den närbelägna gården Rom, förälskade

sig i henne, och gjorde flera fåfänga försök att

bemägtiga sig den sköna, till dess han slutligen

lyckades kasta stål emellan henne och berget, då
hon måste åtfölja honom. Orolig öfver sin dot-
ters frånvaro begaf sig jätten följande natt att

söka henne, oeh kom till Rom, der han aflyf-

tade taket, oeh fick se henne sofvande på ynglin-
gens arm. — "Jaså", röt den uppbragte fadern,

"ligger du der din hundunge; men", tillade han,
"har det kommit derhän, så må J behålla bvaran-

dra, oeh kunaea J nu, på ert bröllop, gifva mig tå

mycket mat oeh dryck, som jag behöfver, så sko-

la alla era efterkommande blifva rika och mägti-

ga." — Nu reddes till gästabud.. Vigseln skulle

försiggå i Tose kyrka; men en bro läggas öfver

den af vårfloden uppsvällda bäcken emellan Bärby

och Dingle, på det att brudskaran skulle komma
torrskodd öfver. Jätten och hans hustru gingo

dedo re ut till Holmaåsar i Birffendalen och hem-
tade der den stora stenhällen, som nu ligger till

spång öfver nämnde bäck. Jättens hustru bar häl-

len i sitt förkläde; men underliggarne i tummen

på sin vante. Då gumman skulle sträfva uppför

den svåra backen, på socknegränsen emellan Svar-

teborg och Birffendalen, hände henne en liten olyc-

ka, hvarom backens namn ännu påminner. När
bröllopet sedermera dracks, kunde, oaktadt brud-

parets osparda möda att anskaffa nödig förtäring,

jätten icke blifva mera än till hälften mätt och

drucken, hvarföre han förklarade, att endast hälf-

ten af slägten skulle blifva storfolk. Derpå ka-

stade han en med guld och silfver fylld säck på
golfvet, hvilken skulle blifva dotterns hemgift, i

fall mågen orkade lyfta upp den. Då han kände

sig för svag dertill, erhöll han af sin brud en

trolldryck, hvaraf han i ögonblicket blef så stark,

att han med lätthet häfde skatten ifrån golfvet.

De unga tu lefde en tid bortåt i lust och gam-
man; men slutligen uppstod oenighet emellan dem,

så att hustrun till och med fick uppbära slag.

Men en gång, då man icke fick skon att passa till

en häst, hvilken skulle beslås, tog hustrun skon

och sammanklämde den med blotta handen, hvaraf

mannen fann med hvem han hade att göra och

blef åter from. — Jätten skall sedan flera gån-

ger låtit höra af sig. En af hans efterkommande

i Rom, som en dag afmejat all sin säd, utan att

hafva tid att binda en enda kärfve, yttrade: "Ack,

om den ändå vore bunden, ville jag gifva min bä-

sta stut, Ringal !" Solen var i nedgången, och bon-

den begaf sig hem; men pigan stadnade på åkern %

för att göra band till kärfvarne. Straxt inställde

sig jätten, och ropade åt flickan, så att det kna-

kade i bergskrefvorna : "Snärta, gör band!" och så

begynte han sjelf att binda. I ångsten arbetade

flickan så häftigt hela natten, att ryggen sprang

af henne, då solen rann upp; men all säd stod ock

nu bunden och skylad. Jätten gick in i berget

och ropade på sin belöning, Ringal, hvilken ge-

nast kom springande till sin nya husbonde, och

derefter många gånger låtit höra sitt råmande i

berget.

Borrefjell, ett högt berg i Stola socken af Bo-
hus län, med en vattencistern, fordom kringbyggd

med ektimmer. Äfven synas lemningar efter mu-
rar i bergets sluttningar. En grotta i berget be-

folkas af sagan med troll.

Borråsen , ett högt berg i Risteröds socken af

Bohus län. På berget äro lemningar efter en borg,

hvari en konung Borre skall hafva bott. Ännu
utvisas der konung Borres graf.

Boisrp, en socken, med Strö, belägen i Onsjö

kontrakt och härad af Lunds stift och Malmöhus
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län, 2| mil N.N.O. från Lund, är alternativt reg.

och patr., och tillkommer patronrättigheten äga-

res af Trollenäs. Sockaen heslär af 25 mil. och

har 1,010 invånare. Arealen utgör 5 508 tonni.,

hvaraf blott 4 är© kärr och sjöar. Adr. Land

och Trollenäs.

BosehOf annex till Barseryd, beläget i Westbo
kontrakt af Wexjö stift, 7 mil S.V. från Jönkö-

ping. Dess areal ntgör 6,110 tunnland , hvaraf

1,100 åro sjöar och kärr. Socknen består af 9 J

mtl. och har 260 invånare. Kyrkan är af träd,

byggd år 1652. Nära derinvid finnes en källa,

kallad Cecilia källa, nti hvilken offrades i ford-

na tider. Denna vidskepelse har likväl längesedan

upphört. Adr. Qvarsebo.

Btthonaei) i Wårdsnäs socken af östergötb-

land, vid Stångens inlopp i stora Rengen, är be-

växt med vacker löfskog, vilda fruktträd och ba-

skar. Här har riksdrotset Bo Jonsson Grip haft

sin boningsplats. Rainer -af källare visa byggna-

dernas läge. Vattenfall äro på ömse sidor om hol-

men, hvilka, sedan de förenat sig nedanföre, fort-

fara i en lång sträcka. I en äng midt emot hol-

men finnes en hög sten, nästan i form af en karm-

stol, kallad Bo-sten, der riksdrotset skall hafva

hållit landbostämma.

Bosjö eller t?rlås1»o«Jo» jernbrok i Fernebo soc-

ken af Wermland, har 2 härdar, 900 skepprd pri-

vilegieradt smide och 9 skepprd hammarskatt, af

eget tackjern. Utskeppar på Götheborg. Ägare:

H. G. Geijer. Smidesstämpeln : G. G., och deröf-

ver en krona.

Bofjö kloster» en socken i Frosta kontrakt och

härad, Lands stift och Malmöbos län, belägen 3

mil N.O. från Land och hörer till 3 kl. patron.

Ägaren till Bosjö klosters säteri har patronats-

rättigheten. Socknen består af 18 f mtl. med 923

invånare. Arealn utgör 10,738 tunnland, af hvil-

ka 4,835 äro sjöar och kärr. Adr. Hörby, Klinta.

H4»aJH kloster, ett frälse-säteri, beläget i ofvan-

nämnde socken, omkring 3 mil från Lund. Egen-

domen innehåller 13^-J hemman. Belägenheten,

vid stranden af den betydliga Ringsjön, gör att

den är ovanligt vacker. Bosjö kloster blef först

appbyggdt år 1088 af en riddare Tott, under ko-

nung Olof Knutsons regering, för nunnor af S:t

Benedikti orden, och har ägt betydliga egendomar.

Uti en sten, som funnits vid klostret, nar man läst

följande:

Kjelby-mölle och Dalby-vaang,

Böye-our og Kingsio-Taang

:

Ded giver iag dig Bose-Kloster ny,

Og selv hvfler i denne höy.

Klostret upphäfdes vid reformationens början. Det

tillhör numera kammarherren grefve Beckfri is.

ookmpe-penolnajatr, utgör en af mantalsrän-

tans titlar. De beviljades år 1620,. till att beta-

la rikets gäld, och underhålla försvarsverket. De
utgå till viss afgift af hvarje hemtamt kreatur i

hela landet, neml. 8 öre för bäst och oxe, 4 öre

för sto och ko, 2 öre för fåle och qviga, o. s. v.

Härmed förenades 1 fyrks afgift för hvarje tun-

nas utsade på svedjeland och åker. Förlängdes år

1622; förökades 1624 och 1627; nedsattes tfll

hvad först beviljades, och förvandlades ändtligen

i en fortfarande skatt, hvilken borde utgå med 2
d:r af hvarje helt krono- och skattehemman. All-

männa frälset befriades från denna skatt till hälf-

ten emot den skattskyldige jorden. 1 början skul-

le boskaps-penningar utgöras äfven af torpare och
inhyseshjon, hvilket likväl upphörde, sedan afgif-

ten blifvit fortfarande.

BoskapjMktttsel , ladugårdsskötsel, kallar man
uppfödandet och vårdandet af tama kreatur, och
företrädesvis af nötboskap. Den är hos oss ur-

gammal och har i forntiden varit i vida högre
grad idkad än nu, enär våra förfaders förnämsta

rikedom bestod i boskap, hvadan ock hos dem all

lösegendom i allmänhet kallades fa. Efter all an-

ledning medförde de invandrande Asame goda bo-
skapsraser från sin hembygd, och så länge dessa

vårdades på tjenligt sätt, bibehöllo de sina ur-

sprungliga goda egenskaper, i följd hvaraf tillgån-

gen på viktualier, ända intill 17:de århundradet, var

så ymnig, att stora qvantiteter deraf utfördes,

oaktadt åtgången deraf inom landet var, i förhål-

lande till folkmängden, betydligt större än nu,

hvilket synes deraf, att vid slutet af 1500-talet en

arbetare erhöll i stat öfver 18 lisp. kött och fläsk,

samt 17 skalp, smör, utom alla öfriga persedlar,

då han deremot nu erhåller endast 3 lisp. kött

och fläsk och ofta intet smör. Förvända ekono-
miska författningar, hvilka i allmänhet datera sig

från 17:de århundradet, synas dock häruti lika-

som i många andra fall hafva frambragt alldeles

motsatta och högst ofördelaktiga förhållanden. Ge-
nom förbud mot utförseln af ladugårdsalster, samt
okloka åtgärder för ökandet af spannmåls-odlin-

gen, hafva troligen förorsakats liknöjdhet för bo-
skapsskötseln, och vanvård om kreaturen, hvar-

af följden varit boskapsrasens urartande, möjligen

ännu mera påskyndad genom den samtidigt der-

med uppfunna utfodringen med dränk, hvilken, vid

brännvins-tillverkningens ofullständiga bedrifvande

den tiden måste varit, i högre grad än det är

händelsen i våra dagar, sur och otjenlig till fö-

doämne för kreatur, hvilka förmodligen ock, on-

dast i den mån som de småningom urartade, kun-

de vänjas vid detta onaturliga näringsmedel, och

således äfven fått röna brännvinets skadliga in-

flytande, särdeles, sedan okunnigheten och förkär-

leken för husbehofsbränningen uppnått den höjd,

att säden, förvandlad till dränk, ansågs mera nä-

rande för kreaturen, än förmålen till mjöl. På
detta sätt hade boskapsskötseln slutligen så ned-

sjunkit, att dess afkastning på långt när icke

förslog ti»l landets behof, och i jemnbredd der-

med, samt i följd så väl deraf, som af den ökade
brännvins-bränningen, hade äfven åkerbruket så

aftagit, att, vid slutet af förra århundradet, van-
ligen ett par hundrade tusen tunnor spannmål år-

ligen måste införskrifvas. Sedermera bafva likväl

flera verksamma åtgärder blifvit af statsmakterna

vidtagna och enskildta företag uppmuntrade till bo-

skapsskötselns upphjelpande, och vid sist förflutna

riksmöte har dessutom beslut blifvit fattadt om in-
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rättandet rf stam-hoJländerier tifl boskapsraseis

förbättring; men änjra återstår mycket i denna väg

att göra, ty årligen inforas omkring 2,000 st.

diverse nötkreatur, angefar 4,000 tunnor saltadt

kött, 60,000 lisp. smör, 100,000 lisp. talg och

öfver 3 millioner skålp. torra och saltade hudar.

Förnämligast torde uppmärksamheten böra riktas

på kreaturens behöriga utfodring och skötsel, utan

hvilken äfven de bästa raser snart urarta; men
med behörigt iakttagande af dessa omständigheter

är det ganska troligt, att antalet af kreatur skulle

vara fullt tillräckligt för landets behof, enär man
hitintills i allmänhet mera bemödat sig att hålla

ett stort antal kreatur, än att behörigen föda och

vårda dem; ty enligt Forsells statistik funnos 1842 i

riket 264,038 oxar, 989,419 kor och 447,850 ung-

boskap, och anser han dessutom denna summa
böra ökas med 10 å 15 proc, för att komma
rätta förhållandet närmast. I sådant fall skulle he-

la beloppet uppgå till nära 2 millioner, och såle-

des i det närmaste motsvara £ nötkreatur för hvar-

je af landets inbyggare, utom får, svin och get-

ter, hvilka tillsammans utgöra öfver 2 millioner.

Boskillnad* Vill endera makan eller död makas
arfvingar nndanskifta enskild egendom, eller gifto-

rätt för gäld, derföre andra makan förmenas böra

i ansvar stå, söke boskillnad skrifteligen hos den

rätt, derunder mannen lyder eller lydt vid döds-

fallet. Sökes boskillnad, då egendom ej afträdd

är, kallas båda makarne inför rätten, som förord-

nar att boets tillgångar och gäld skall å viss dag
upptecknas, hvilken uppteckning af mannen och

hustrun i borgenärers närvaro edeligen fästes» Vilja

efterlefvande maka eller arfvingar undanskifta bå-
de giftorätt och enskild egendom, bör boskillnad

•ökas inom en månad sedan bouppteckning hölls,

och bouppteckning till rätten ingifvas, hvarpå of-

fentlig stämning till borgenärerna utfärdas , o. s. v.

Boion, JOne» Thord Bondes mördare. (Se:

Bonde, Thord.)

Bostrttui, KrUtofTer Jakob, född i Piteå d.

1 Jan. 1797; fadren var timmerman. Vid magi-

sterpromotionen 1824 innehade han första heders-

rummet, och har sedermera delat sin tid emellan

filosofiens studium och det höga förtroende, som
blef honom gifvet, att vara de båda äldste prin-

sarnes lärare. Detta uppdrag eraottog han år 1833,
sedan han år 1828 inträdt bland akademiske lä-

rarne, såsom docens i filosofien. De senare åren

• har han tillbragt vid universitetet, der han år 1837
befordrades till adjunkt och 1841 till professor i

praktiska filosofien.- Professors titel hade han er-

hållit redan 1838. Såsom författare har Boström
verkat genom åtskilliga akademiska afhandlingar

på Latinska och, någon gång, äfven på Svenska

språket, alla af strängt filosofiskt innehåll, och är

äfven känd genom recensioner i tidskriften Skan-
dia och i Litteratur-Föreningens Tidning.

Bosttille, kallas en till embete och tjenst hö-
rande gård eller boning, anslagen för lönen och
till hemvist åt embets- eller tjänstemannen, som
innehar sysslan. De äro af trenne slag, nemligen:

militue-, civil- och ecklesiastik-bostallen. Sådar

na fanas i Sverige till ett antal af 4,195 hem—n
och 84 stommar; hiraf äro mil. best. 1,771 hem-
man, civ. boet. 476 hemman 11 st, samt edd.

bast. 1,948 hemman 73 st.

Botanåk, är läran om växternas allmänna oeh e*-

skildta egenskaper, deras förekommande i naturen

och systematiska indelning. Ehuru detta , sodan ar-

minnes tider, varit föremål för menniskans uppmärk-
samhet och forskningar, och botaniken således blif-

vit bearbetad redan af forntidens naturforskare,

utgjorde den, dock ända till Linnés tid, mera en

kaotisk samling af erfarenhetsrön än en systema-

tiskt ordnad vetenskap, oaktadt redan på 1600-
talet Adanson, Herman, Ray och Tournefort m. fl.

sökte att ordna densamma efter serskildta syste—

mer. Hos oss befann den sig, intill förstnämnde tid,

på en föga upphöjd ståndpunkt, och de enda ar-

beten deruti af Svenska naturforskare utgjordes

hnfvudsakligen af, ofta ofullständiga, beskrifningar

öfver växter och deras förmenta nytta. Det äld-

sta botaniska arbete af Svensk författare är om,

under Chesnecophori presidium, af Starbeckius ut-

giften disputation, tryckt 1621, och de utmärkta-

ste författare under denna period voro de båda
Rudbeckarne, O. Celsius, Bromelius och Palm-
berg. Det var Linnéi snille förbehållet, att utbre-

da ljus ooh reda uti denna likasom uti naturalei-

storiens alla grenar. Genom sitt Systema Natur»,
först utgifvet 1735, bragte nan alla då kända na-
turalster uti ett fullständigt ordnadt system, så att

äfven alla senare upptäckters plats var på förhand

gifven, grundade växternas kla ssi fikation på deras,

af honom upptäckta, könsdelar, i följd hvaraf det-

ta system ock fatt namn af sexual- eller köas-

system. Genom sin Pbilosophia Botanica lemnade
han ej allenast klaven till ett språk, som gjorde
det möjligt för naturforskarne , att med lätthet gö-
ra sig begripliga för hvarandra, och besparade dem
mödan, att, såsom förut, instudera sig uti de otaliga

termer, hvilka användas godtyckligt af serskildta

författare, utan förklarade äfven växtlifvets, af in-

gen före honom undersökta fenomener så fullkom-

ligt, som vetenskapernas allmänna ståndpunkt på
den tiden medgaf det. Uti sina Ord ines Naturates

framställde han äfven ett system för växternas

klassifikation efter naturens högre lagar, hvilket

dock endast i bredd med den närmare kännedo-

men af dessa kunde fullt utbildas, hvaremot sexual-

systemet utgjorde den för alla lättfattliga grun-

den för deras igenkännande. Genom sitt intagan-

de föredrag uti sina Amoenitates academica?, jem-
te många andra skrifter, väckte och underhöll han

hågen för naturvetenskapernas och särdeles botani-

kens studium, och utbredde genom sina speciaJ-

floror kännedomen om så väl våra inhemska väx-
ter, som om de utländska i allmänhet, hvarvid

hans lärjungar, efter hans föreskrifter och ge-
nom hans föranstaltande, så väl härifrån som från

andra länder, ntgingo till alla verldsdelar och sam-
lade naturalhisloriska skatter, dem han med mä-
starehand undersökte och ordnade. Linnés första

arbete i botaniken var troligen en afaandling om
växternas biläger och kön, "Exercitatio hotanieo-
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pfcyska de Nuptiis et Sexu Plantarum*, hvilkei

framlades af Celsius för Rådbeck, och förskaffade

Lian* ej allenast tillträde till denne, utan äfven

tillstånd att i hans ställe hålla offentliga föreläs-

ningar. Handskriften till detta arbete påträffades

händelsevis, på 1800-talet, af J. Liden uti en han-

delsbod i Upsala, och räddades af honom från för-

steting. Sedan botaniken sålunda var af Linné

fullkomligen vetenskapligt ordnad, och dess stadi-

on gjort lätt och angenämt , har den hos oss blif-

vit hafrudsakligen bearbetad af hans lärjungar och

jemte dem af flera andra, såsom af hans son Carl

Linné, af Acharins, A. Afzelius, Agardh, E. Fries,

Kalm, Liljeblad, Löfling, J. A. Mnrray, Osbeck,

Retsius , Swartz och Wahlenberg, dels i den af

honom angifna riktningen, nemligen till samlan-

ée och ordnande af växtrikets alster, dels med
afsoeade på deras anatomi och fysiologi, samt

derpå grandade naturliga klassifikation, jemte de-

ras geografiska utbredning, och hvarvid isyn-

nerhet de lägre, kryptogamiska , växterna ut-

gjort föremål för ifriga bearbetningar. Sålunda

hafva ormbunkar och mossor blifvi t med stor om-
sorg bearbetade af O. Swarts, lafvarne af Acha-
rins, algerne af Agardh och svamparne af E. Fries.

othcå» en socken, med Styrnäs, Öfver-Länäs

och Såaga, hör till 2 kl. konsiat., är belägen i

Ångermanlands vestra kontrakt och södra fögderi,

Härnösands stift och Westernorrlands län, 6 mil

NJi.V. från Hernösand. Kyrkan är af sten, lig-

ger invid Ångermanna-elfven och är en af de äld-

sta i orten* Socknen består af 33 J mtl. och har

925 invånare. Jemte annexerne har den en areal

af 122,657 tunnland, hvaraf 9,300 äro sjöar och

kärr. Adr. Hernösand.

fltotnJld, dotter till en ansedd Svensk man, för-

mäld jned Danske konungen Erik Ejegod, berättas

hafva vnrit så from och fördragsam, att hon sjelf

prydde och kammade håret på de qvinnor, hennes

Jättfardige gemål föredrog framför henne. Härige-

nom bevekte hon slutligen hans sinne, så att han

mod henne företog en valfart till Cypern, der ban

afled. Hon sjelf fortsatte resan till Kristi graf,

hvarest bon dog, begrofs i Josaphats dal och upp-

togs bland helgonen.

ntetJsaleanin» Nikolaus* Olavi, så kallad efter

sin födelsebygd Westerbotten, och äfven Pitensis

af Piteå socken, var professor i theologien och

hebreiskan, då Upsala möte företogs år 1593,

och så aktad för sin lärdom, skarpsynthet, fog-

lighot och öfriga egenskaper, att han, med förbi-

gående af alla kyrkans högre embetsmän, utsågs

till ordförande vid detta möte, hvilket uppdrag

han utförde till allmän belåtenhet. Sedan Abraha-

ms* Angermannus blifvit afsatt, utnämndes han till

dennes efterträdare, men hann icke tillträda embe-

tet, ty han afled d. 18 Haj år 1600. Genom sin

son och tvenne döttrar blef han stamfader för

slagterna Stjernman , Burensköld och Rudbeek.

WtmåUvUU » Jolmnnes* biskop i Linköping, ba-

da förut varit konung Gustaf Adolfs biktfader och

Cytpresi, samt, från år 1616 till år 1632, åtföljt

beafem under de flesta af hans falltåg. Efter sla-

get vid Kleve, bvarunder han med andra ftltpre-

ster stått på ett berg och bedt Gud om Se-

ger, skall konungen hafva sagt HU bonom: "Herr
doktor! det hafver icke varit svårt för oss ätt

strida i dag, emedan Moses stod på berget och
stridde med bönen." Ehuru redan år 1630 kallad

till biskop, genom stiftets presterskaps förtroende,

fick han likväl ej tillträda sitt embete förrän i

Augusti 1632 , emedan Gustaf Adolf kallade honom
till sig, att foga anstalter till evangeliska religio-

nens bästa och konsistoriers inrättande i Magde-
burg och Minden. Hon var en ordningsälskande

,

frisinnad och vältalig man. Hans många ansträng-

ningar under det långvariga fåltlifvet hade försva-

gat hans krafter, och han afled d. 24 Okt. år

1635, i en ålder af 60 år.

Bothvidas Smnonfs, den förste lutherske biskop

i Strengnäs, hvartill han förordnades år 1536; en
driftig och lärd man

,
behaglig och skämtsam i um-

gänget. Då Gustaf 1 en gång frågade honom: i

hvilket kapitel af bibeln det tilläts biskopar att bo
i präktiga stenhus? svarade han: "i detsamma, som
tillåter konungen att taga tionde af sina underså-

ter." Detta skämt upptogs ej illa; men mindre

lycklig var han, då han ej allenast i den krönika

han författade, tillika med Olaus Petri, tadlade

flera af konungens åtgärder* utan äfven motsade
hans äktenskap med Katharina Stenbock. Konun-
gen, uppbragt häröfver, lät inspärra honom på
Gripsholms slott år 1556, och ehuru han utsläpp-

tes derifrån, mot 500 mark silfver i böter, åter-

fick han likväl icke sitt embete under Gustafs

lifstid. Detta skedde först under Erik XIV; men
han afled följande året 1561. Under hans tid upp-
brann Strengnäs domkyrka, d. 18 Juni 1551.

Hotil«ater, annex till Millesvik, beläget i Nors
kontrakt af Carlstads stift, 6| mil S.S.V. från

Carlstad, vid Wenern; består af 21^ mtl. och
har 1,110 invånare. Dess areal utgör 14,904 tunn-

land, hvaraf 220 äro kärr och sjöar. Adr. Carl-

stad eller Åmål.

Botin* Anders mt9 Sveriges mest utmärkte ka-
merala författare, föddes år 1724 i Södra Möre
härad af Kalmar län, der fadren var kronofogde.

Vid 26 års ålder ingick han i Svea hofrätt, men
fann sig der icke på sin plats, bvårföre han ut-

bytte den mot en i riks-arkivet, der han använde

tiden att studera de vigtiga handlingar och hjelp-

redor till landets kännedom, detta embetsverk in-

nehåller. Håraf uppstod hans
n
Beskrifning om Sven-

ska hemman och jordagods", hvaraf första delen

utkom år 1755, och är det bästa arbete af detta

slag, vår litteratur ännu äger att uppvisa. Det för-

skaffade sin författare en förtjent uppmärksamhet,

lian blef assessor i antiqvitets-kollegium
,
några år

senare kammar-råd, adlad, R. N. 0., ledamot af

vitterhets-akademien, samt, vid Svenska akademiens

stiftelse, en af dem konungen sjelf utnämnde. Man
har af honom flera andra skrifter, hvaribland isyn-

* nerhet förtjena nämnas: Utkast tUt Svenska folkets

historia , hvilken dock ej hann längre än till Gu-
staf 1, Jemföreise mellan mynts sch varors värden

i Sverif* under serskUdla tidehvarf, Om Svenska
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språket i tal ock skrift, m. fl., alla utmärkta af

redighet, skarpsynthet, klart framställningssätt och

ett vårdadt, ofta vältaligt, språk. Han dog d. 22

Sept. 1790.

Botkyrka 9 en socken, med Salem, hör till 2 kl.

kensist., är belägen i Södertörns kontrakt af Streng-

näs stift, Svartlösa härad af Stockholms län; 1 J

mil S.V. från hnfvndstaden , vid Mälaren. Kyrkan

kallades först Botvidskyrka, till minne af S:t Bot-

vid, en bland Södermanlands första kristna lärare.

— Sedan konang Erik XIV:s höfvidsman Ivar Måns-

son Stjernkors blifvit slagen, hopsamlade konoogen

så mycket krigsfolk han kunde, och förde dem ur

Stockholm södernt, år 1568 i Augusti. Hertigar-

nes förtrupp hade redan hunnit till Botkyrka; men
blef med förlust af konungen tillbakadrifven. — Uti

Botkyrka är riksrådet friherre Joachim v. Duben
begrafven. Här märkes äfven på kyrkogården riks-

rådet , m. m. grefve Joh. Liljencrantz s vackra graf

,

uppbyggd af honom sjelf, år 1807. — Socknen

består af 43 £ mtl. och har 1,592 invånare. Dess

areal utgör 15,159 tunnland, hvaraf 1,620 äro

kärr och sjöar. Adr. Stockholm.

Botolft brlnk , en backe på hemmanet Hults ägor

i Höcklinge socken af Östergöthland
,

säges vara

stället för följande tilldragelse. På den tid då

s. k. lördags-gästabud voro i bruk, möttes här

2:ne brudhof (brudskaror), då den ena bruden blif-

vit afslagen af sin häst, hvilken skrämdes af skot-

ten, och dervid blifvit ihjälslagen. Ett nära der-

intill befintligt s. k. offerkast, på hvilket allmo-

gen ännu
,
enligt gammalt bruk , kastar qvistar och

grenar, tros vara brudens dödsställe.

Betolfe-mesM infaller d. 17 Juni, och firades,

under medeltiden, till åminnelse efter helgonet S:t

Botolf. Bönderne kalla ännu denne Botolf (och ef-

ter honom dagen) Rofgubben, tilläfventyrs emedan
de vid denna tid utså sina roffrön.

BoUryajen, röd vitriol, ett till sulfaterne hörande
mineral, hvilket består af svafvelsyrad jernoxidul-

jernoxid, talk- och kalkjord med vatten, och fö-

rekommer uti Fahlu grufva i stalaktitiska kristall-

grupper, vanligen på en kärna af gips.

Bo-tritd, kallas vissa, sedan urgamla tider, helig

hållna träd, isynnerhet tallar, ekar, lindar, m. fl.

Anledningen till namnet är den, att i ett sådant

träd en ande tros bo, eller hafva sitt tillhåll. Mång-
faldiga sägner om händelser och vidskepelser vid

sådane boträd höras i alla landsorter.

Bettenfynd, betyder nedgräfd skatt. Dess äga-
re antages vara längesedan död, hvarföre ett så-

dant ej behöfver tillkännagifvas. Häri har kronan
afsagt sig all del, och endast förbehållit sig in-

lösningsrättighet, i fall det be finnes vara ett gam-
malt mynt eller en fornlemning, såsom äldre ar-

beten i guld, silfver, koppar, sten och träd, el-

ler andra konststycken, då detsamma bör uppgif-

vas hos landshöfdinge-embetet, för att Jiembjudas

staten. Antager kronan anbudet, så betalas fyn-

det med £ öfver dess värde, såsom metall, m. m.
Lösen tillfaller upphittaren ensam. År ej fyndet

af det slag, som bör hembjudas kronan och löses

af densamma, njuter jordägaren hälften deraf.

Bottenm«i (Agonus cataphractns), en taggfenig

benfisk, af 6 å 7 tums längd, bredt sammantryckt

hufvud, hård sexkantig kropp, och på öfre sidan

gråbrun, på undre sidan hvit, hvilken finnes i Katte-

gat, Öresund, samt, ehuru sällsynt, i Östersjön.

Botin* , annex under Qville, beläget i Wikornes
kontrakt af Götheborgs stift, 4 J mil V.N.V. från

Uddevalla, vid hafvet; består af 17 £ mtl. och har

625 invånare. Dess areal är 4,328 tunnland, af

hvilka 35 äro kärr och sjöar. Adr. Uddevalla.

Kyrkan är icke särdeles gammal. — I socknen

finnas en mängd hällristningar. Af öfriga fora-

lemningar derstädes förtjena följande att nämaas.

1 Wrångstads mark står, på ett berg, ett dyrhus.

Det ligger uti norra ändan af en aflång jordhög,

som är 23 steg lång och 8 steg bred, och om-
gifves på hvardera sidan af 5 uppresta stenar,

hvilkas höjd är 2 till 3 alnar. Sjelfva dyrhuset

är en så kallad "Rockedysse", den enda af det sla-

get i Bohus län. Den ojemna takhällen, hvilkens

längd är 5 och största bredd 3 J alnar, hvilar med
sin medelpunkt på 5 emot hvarandra lutande vägg-
stenar, hvilka bilda en rundaktig grotta. Höjden

af denna är 2^ alnar och golfvets genomskärning

3 alnar, öppningarne emellan väggstenarne äro

omsorgsfullt tillkilade med smärre stenar, hvilkas

släta kanter vetta inåt grottan, samt ådagalägga,

att de förras mot hvarandra lutande ställning, är

ursprunglig, och icke tillkommen af den påliggan-

de jordens tryckning. Takhällen, hvilken stödjer

sig på de längsta väggstenarne, kan, med den min-

sta tryckning, sättas i en gungande rörelse, som
förorsakar ett doft ljud i grottan. Denna tillställ-

ning är ej en följd af väggstenarnes sjunkning,

utan otvifvelaktigt ursprunglig. Afsigten med den-

na anordning, den vi någon gång finna vid lik-

nande minnesmärken, skall säkert alltid förblifva

outredd. Nedanför berget träffar man, vid Wrång-
stads qvamar, en så kallad domring af 12 stora

stenar; fordom hafva de varit 14; diametérn är

28 alnar. Vid dess norra sida finnes en mindre

krets af 9 stenar, och deromkring räknas 10 sprid-

da bautastenar och 4 grafhögar, af hvilka en äger

formen af ett skepp. Några hundrade alnar der-

ifrån anträffas , vid dammarne , ett par randade sten-

sättningar, 20 runda och 3 aflånga grafhögar. Uti

en af dem höjer sig en nära 5 alnars hög sten,

och på andra sidan om vägen en mindre dylik.

Alla dessa fornlemningar äga förbindelse med de

närbelägna på Tyfta mark uti Svenneby socken.

Mindre märkvärdiga grafhögar och stens äUningar

dels finnas, och dels hafva, efter berättelse, fun-

nits på Bräcke, Bottna och Skärholmens ägor, samt
nppå Bottnaåsen.

Bottnaryd, en socken, jemte Mulseryd, Angjerds-

hestra och Bjurbecks kapell, hörer till 2 kl. kon-
sist, är belägen i Redvägs kontrakt af Skara stift,

Mo härad af Jönköpings län , 2 £ mil från Jönkö-
ping; består af 29 J mtl. och har 1,f60 inv. Dess

areal utgör 35,663 tunnl., hvaraf 1,200 äro kärr och

sjöar. Adr. Jönköping. En här belägen källa gjor-

de omkring år 1818 mycket uppseende genom den

undergörande verkan fördomen tfllskref dess välten.
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sHmåuliai Utea kallas den stora nordliga Tik af

Östersjön, som ligger mellan norra delarne af

Sverige och Finland.

Botvla, fet, säges Tara född af hedniska föräl-

drar nti Hammarby vid Stockholm, men blef, nnder

en resa till England, omvänd till kristendomen,

hvilken han sedan predikade i sin hemort. Han
hade friköpt och omvändt en Rysk slaf , hvilken

han ämnade sända hem till sitt fädernesland, men
då de nnder vägen hvilade sig på Rågön i Mäla-

ren, och S:t Botvid insomnat nnder ett träd, » mör-
dades han af den befriade trälen, omkring år 1100.

När S:t Botvid* slägtingar saknade honom, börja-

de de segla omkring oeh söka honom öfveralJt.

Det berättas då, att en hvit fogel hade satt sig

på framstammen af deras skepp, och likasom visat

dem vägen till det ställe, der Botvid låg mördad.

De förde honom hem med sig och begrofvo honom.

Han blef sedan ansedd som helig och öfver hans

graf upprestes till hans ära en kyrka, hvilken ännu.

kallas Botkyrka eller Bötvidskyrka. (Se denna art.)

Boaehardon , Blme» en utmärkt Fransysk bild-

huggare, född 1698, död 1762, vistades någon

tid i Sverige, och förfärdigade åtskilliga prydna-

der för Stockholms »lott, bvaribland de begge ge-

nierna öfver porten åt Lejonbacken.

Bomlaagerlt, ett till slägtet bly hörande mi-

neral, som består af nnderantimonsvafligt svafvel-

bly, och förekommer i paraUela långa strålar vjd

Nasefjellet i Piteå Lappmark.

Bouppteckning* kallas uppteckningen af en afli-

den persons qvarlåtenskap. Lagen stadgar härom

:

"När dödsfall timar skall man eller hustru, som
lefver efter, eller, der de ej äro till, arfvingarne

rigtigt uppgifva och uppteckna alltsammans i boet,

sådant det vid dödstimman var, med alla skrifter

och handlingar, fordringar och gäld, i alla arf-

vingarnes eller deras förmyndares eller ombuds-'

mäns närvaro. Den eller de, som boet uppgifva,

skola med edlig förpligtelse underskrifva, att ej

något med vilja dölj t eller utlemnadt är, och va-

re pligtige, att, då så fordras, det med ed besan-

na, öfriga arfvingarne eller deras ombudsmän och

nppteckningsmännen skola ock bouppteckning un-

derskrifva." — Med bouppteckning får ej uppskju-

tas längre än tre månader efter dödsfallet. En af-

skrift af bouppteckningen Skall hos rätten ingifvas,

inom en månad i staden och å nästa ting å lan-

det. Försummar efterlefvanrie maka i råttan tid

uppteckna egendom, miste till arfvingarne en fjor-

dadel af hvad han i samfaldt bo äger. Försum-

mas det af någon annan, som borde uppteckna

egendomen, böle från 10 till 100 daler.

Boardelot , Pierre» son till en kirurg och bar-

berare i Sens i Frankrike, sedermera läkare hos

prins Henrik af Condé, inkallades, i början af år

1652, till drottning Christina, hvars neka han lyc-

kades återställa, hvilket, jemte hans mångsidiga

kunskaper, hans artiga umgängessätt och qvicka

infall, snart gjorde honom till hennes förklarade

gunstling. Detta väckte afund, och Boordelot gjor-

de allt att nära och rättfärdiga oviljan, genom sin

ttttainnighet, sina intriger, sitt öfvennod och sitt

ofta opassande skämt. Drottningen såg sig nr stånd

att skydda honom mot det tilltagande missnöjet,

hvilket delades af alla klasser bland folket, samt
tröttnade äfven sjelf vid honom, och han bortskic-

kades i Juni 1653. Hon gaf honom dervid 30,000
R:dr och förskaffade honom abbotstiftet Massay i

Frankrike, hvarförutan han, både af henne och af

dem, som önskade utverka sig den allsmägtige

gunstlingens bevågenhet, förut erhållit så rika

skänker, att man trodde, det hans korta vistande

i Sverige inbragt honom 100,000 R:dr. Han ådrog

sig snart inom sitt fädernesland samma ovilja som
i Sverige, stötte sig med munkarne i sitt abbot-

stift, och med nästan alla andra, med hvilka han

kom i beröring, samt dog 1686, i en ålder af

73 år.

Housejnet, Jean Louis, född i Languedoc år

1664, nödgades, för sin religions skull, lemna fäder-

neslandet 1691, tjenade med beröm i Engelska och

Holländska härarna, kom 1704 i Svensk tjenst som
kapten, följde Carl XII i flera fälttåg, äfven till

Bender, hvarifrån han hemskickades, sedan han va-

rit använd i åtskilliga diplomatiska värf, deltog i

slaget vid Gadebusch och fälttåget i Norrige, ad-

lades och befordrades till general-löjtnant. Sedan

generalerne Lewenhaupt och Buddenbrock blifvit

afsatta från befälet öfver hären i Finland, upp-

drogs det åt Bousquet, hvilken, ehuru då en nära

80 års man, ville våga den strid mot fienden,

som de försummat; men öfvertygad om omöjlig-

heten, afslntade han i Helsingfors, år 1742, med
Ryske fältmarskalken Lascy en så fördelaktig ka-

pitulation, som möjligen kunde erhållas. Afled i

Kalmar d. 26 Febr. år 1747, och hans adeliga ätt

utgick med honom.
Bovalilas, Robert Maurits, född 1817 d. 24

Maj, blef år 1842 filos. mag. och följande året do-

cens vid Upsala universitet. B. är författare och

forskare i Sveriges historia, och tillika anställd

vid kongl. riks-arkivet. Den akademiska littera-

turen har af B. erhållit tvenne afhandlingar , den

ena om det af konung Gustaf II Adolf tillernade

institutet för adliga ynglingars uppfostran, och den

andra om regeringsformen år 1634. År 1844 vann

B. Svenska akademiens högsta pris, för en Berät-

telse om riksdagen {713—1714. Tidskriften Frey

innehåller af honom en uppsats, som meddelar bi-

drag till yttrande-rättens historia under konungar-

ne Carl XI:s och Carl XII:s envälde.

Bovalla silfvergrufvor äro belägna i Stora Tuna

socken af Dalarne. Blyglansen har här hållit 2£
lod silfver på centnern. Här finnes äfven zink-

blende. Grufvoma äro numera nedlagde.

Boxliolni, en sätesgård, som fordom hette Fläm-

minge, belägen i Ekeby socken i östrings härad

af Ostergöthland. Består af fyra mantal frälse-

säteri. Egendomen är utmärkt vacker. Här fin-

nes ett af länets största bibliothek.

Boxholm, ett jernbruk i Ekeby socken af Oster-

göthland, är grundlagt 1754 och har 7 härdar,

1,772 skepp:d 10 lisp:d privilegieradt smide, samt

22 skeppid 10 lisp:d frälsesmide med köpelackjern

,

jemte stål-, spik- och svart-smide. Utskeppar på
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Norrköping oeh Stockholm. Haiamafakatten är 17

akepp:d 10 litp:d. Ägare: enkefru H. af Barén.

Disponent: C. P. af Barén. Bruksstaapela : B. b.

Boxhalm har tillika elt postkontor.

mg, Carl Jtoliaa» prost och kyrkoherde i

Götaeborgs Tyska och Christina» församling, en

utmärkt predikant, hvars föredrag andades mycken

fromhet och cn sann evangelisk kristendom; dess-

utom lycklig andelig skald; ntgaf år 1766 "Pre-

diko-bibliethek", hvaraf en nummer åtkom hvarje

vecka; har skrifvit en del af psalmerna i Stons

Sånger, och ett sammandrag af Moskeims Tkeologia

Dogmatica. Född 1735, död 1781.

JBratr » Jama* » professor i astronomien vid Lands

universitet. Född i Götheborg 1781; magister i

Lund 1802; inträdde vid akademien såsom docens

i Romerska litteraturen, år 1805, men fick två år

tamare transport till astroaomie observatörs-plat-

sen, sedan han dessförinnan i Köpenhamn, under

ledning af den namnkunnige astronomen Bagge, stu-

derat sistnämnda vetenskap. Vann 1811 af koagl.

vetenskaps- och vitterhets-samfundet i Götheborg

högsta priset för ett insändt skaldestycke, kalladt:

Sijernkitnlen. Sedan en profession i astronomien

inrättades i Luad, blef han, år 1813, utnämnd

till professor i denna vetenskap.

Brage» Bragw (mytbeL), Odens och Frig-
gas soa, skaldekonstens och vältalighetens gud.

Re forn-aordiska skalderna tecknade honom så-

som en gammal man, med hvitt skägg och

skrynklig panna, troligen derföre att de tänk-

te sig vishet och vältalighet, såsom boende en-

dast inom erfarenhetens område. Oden hade åt en

livar af Asarne och Asynjorna gifvit någon öf-

vervägande egenskap , den de sedermera kunde väl-

ejgaelserikt meddela åt sina dyrkare eller gunst-

lingar. Sålunda fick Thor styrkan, Freja kärle-

ken, Balder skönhet och fromhet och Brage skal-

deförmågan. Han erhöll i sin vård och till sitt

godtyckliga användande, det kostbara skaldemjö-

det, hvilket dvergarne tillredt af Qvasers blod.

(Se härom art. Gunlöd, Suttung, m. fl.) Brage

förvarar det och meddelar deraf åt några få ut-

valda; men dricker sjelf dagligen deraf, så att

hvarje ord, som flyter från hans mun är sinnrikt,

angenämt, fullt af snille och den djupaste vishet,

uttaladt i ett skönt språk. Då någon afliden an-

länder till Walhall, går han den till möte med
dessa ord: "träd in i Walhall, för att njuta Ein-

heriarnes glädje och dricka af det herrliga Asa-

mjödet." Hans tunga är fullristad med runor, en

sinnebild af hans vishet och snille.

Brasje (mythol.) , en Nordisk konungason. Han var

bror till den utmärkt sköna Sigrun, en namnkun-
nig sköldmö , och deras fader var Högne. Det be-

rättas, att den sedermera så vidtberömde hjelten

var stum, ända till dess han fick se Sigrun, då

han genast började tala. Nu skulle Sigrun, mot
sin vilja, förmälas med Hodbrod; man Helge fräl-

sade henne, då han dödade både Högne och Brage.

Sigrun blef sedan Helges maka.

9ragebttgaretu Under hednatiden, när en ny

konung uppsteg på tferouen, sammankallade han

fyNtiskonungarae och de förnämste i landet att ftra

sia företrädares, vanligen sin faders, graföl. Han
tömde då Bragebägaren till hane miaae och afgaf

dervid ett löfte, hvilket man, enligt nutidens språk,

skulle kunna kalla den nya regeniens konungaförsäk-

ran. Han tillkännagaf aemhgen sina tankar am det

satt, hvarpå han ernade föra spiran, hvilka bragder

han ville utföra, o. s. v. Det märkligaste, men til-

lika det olyckligaste af detta slags löften , var det

som Ingiald afgaf vid sitt uppträdande, på thronen.

(Se vidare: Ingiald.)

Brahe* Denna ätts ursprung, se Andertsen , Peén,

i Mohammar. Af densamma funnos under medelti-

den flere namnkunnige män. Bland desse må näm-
nas: l:o Blrgjer Pedersson till Finsta, riks-

råd och riddare, den förste lagmannen öfver hela

Uplaad, stod i spetsen för den kommission af 12

lagfarna män, som år 1292 öfversåg och förbät-

trade lagan. Nedlade sin lagmans-värdighet år

1316; död 1327. — 2:o Israel Mrgereaoa,
riksråd, blef, efter Magnus Smeks och hans sons

fall, af de upproriske herrarne vald till konung,

mea undanbad sig denna ära och föredrog att sö-

ka martyrkronan i striden mot de hedniske Ester-

ne. AfLed likväl i Biga, förrän han hunnit möta
fienden. — 3:o Peder Magnaaon till Tärna,

blef år 1480 uppbränd i en lada, tillika med sia

frände Pehr Kettilsson Körniog, då de anförde nå-

gra trupper mot upproriske bönder. — 4:o Joa-
kim» den förres son och riksråd liksom han, en

bland offren vid Stockholms blodbad. — Om den

Heliga Brita, se artikeln om henne.

Brahe, Pehr, el* son till den sistnämnde

Joakim Brahe oeh Margaretha Eriksdolter Wase,
således Gustaf I*s systerson. Helt späd blef han

med sin moder förd i Dansk fångenskap, oeh följ-

de henne sedan åter utomlands, då hon lemaade
' Sverige, der hennes andre man, grefven af Hoya,
fallit i konungens onåd. Gustaf hemkallade P. Brahe

från Tyskland, der han studerade, och gjorde ho-
nom, vid 16 års ålder, till ståthållare på Stock-

holms slott, samt följande året till riksråd, något,

som den tiden icke väckte förundran, emedan han,

både genom sin börd och sin slägtskap med ko-
nungahuset, ansågs sjelfskrifven till rikets högsta

värdigbeter. Upphöjdes till grefve, då nämnda vär-

dighet stiftades af konung Erik. Denne använde

honom väl något i militära värf, men för dem
röjde han föga skicklighet, ehuru han här, liksom

i allt annat, visade ett ädelt sinne, i det han ne-

kade åtlyda konungens befallning, att på en öde

holme landsätta en trupp krigsfolk, lemna den der

utan proviant, blottställd för kanonelden från Bo-
hus fästning, och sålunda tvinga den till en storm

derå. Denna vägran ådrog honom Eriks onåd,

men hvilken snart tyckes hafva gått öfver, eme-
dan han, vid dess sinnesförvirring efter Sturaraes

mord, var den, som, jemte Sten Lejonhafvud, be-

sörjde regeringen. Efter Eriks afsättning blef han

af Johan upphöjd till riksdrots, lagman och ståt-

hållare öfver Norrland, hvarförutan han återfick

sitt första embete, ståthållareskapet öfver Stock-

holms slott Icke dastp mindre föll han sederme-
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fa i Johan* onåd, såsom misstank* för aristokra-

tiska afsigter. Att han åtmtnstone hyste sådana

åaigter kan ej förnekas, och de röja sig i hans

"(Mconomia eller HuekååUbok för ungt mdeb/M",
den han sammanskref år 1585, men kvilken ej

trycktes förrän nära bandra år senare, ack hvari

han kastar sakaadsfulla klickar på Kalmare-unionen.

Detta låg emellertid så helt och hållet i tidens

adeliga tänkesätt, att äfven de störste män icke

voro fria derför. Född år 1520, död d. 1 Sept.

1590. Hans äldste son,

ssUmme* Erik, liksom han, riksråd och ståthål-

lare på Stockholms slott, dertill upphöjd af Sigis-

mund ? katholik>, oeh en man af medelmåttiga egen-

skaper, hade endast sitt namn att tacka för sina

befordringar. Var för öfrigt ringa aktad af både

förmän och underlydande. Stockholms borgerskap

uppsade honom all lydnad genom en formlig pro-

test, hvilken afgafs på rådhuset d. 29 Nov. 1594,

sedan han blott några få månader innehaft sitt

embete, från hvilket han fyra dagar derefter skilj-

des, i följd af sin religion, ömsom ovän, ömsom
åter försonad med hertig Carl, följde han honom
till belägringen af Kalmar; men vägrade att deltaga

i stormningen, emedan adeln var skyldig att tje-

na till häst och icke till fot, och han afskydde Carls

hårdhet. Likväl satt han i Linköping domare öf-

ver de anklagade riksråden. Straxt derefter reste

han till Polen och afled i Danzig d. 15 April

1614, i en ålder af 61 år. Hans grefvinna, en

hertiginna Elisabeth af Braunschweig-Luneburg, be-

skylldes för att genom sin dyrbara klädsel hafva

infört en dittills okänd prakt bland Svenska adeln.

Hans yngre breder,

Brahe 9 ttmetaf * jemte honom förordnad till ståt-

hållare på Stockholms slott, och på samma gång

afsatt, är i historien mest bekant genom den yn-

nest, hvari han stod hos Johan IU:s dotter, prin-

sessan Anna, om hvars hand han anhöll hos konun-

gen, men utan att förmälningen försiggick, man
vet ej rätt af hvad skäl, personliga eller politi-

ska. Haa höll sig till Sigismnnds parti, följde

honom från Sverige, och befordrades i Polsk tjenst

till fältmarskalk. Född 1558, död i Polen d. 10

Jan. 1615.

Brahe , MafBM» de tvenne sistnämndes yngre

broder, följde ett olika politiskt system, höll sig

till hertigen, uppträdde såsom hans underhandlare

hös Sigismund, efter Stångebro slag, följde Carl

i hans krigståg till Estland , befordrades af honom
tfll riksråd och marsk, samt fick af honom bekräf-

telse på Wisingsborgs grefskap, hvilket bröderne

förlorat, blef af Gustaf Adolf gjord till drots,

landshöfding öfver Småland och till den förste pre-

sident i Svea hofrätt, och slogs till riddare. Sor-

gen öfver den älskade konungens död lade honom
i grafven, d. 3 Mars 1633, i en ålder af 69 år.

nnramé, Pehr AbraJustnsaon, känd under nam-
net Gref Pehr, sonson till den äldre Pehr, och son

till riksrådet Abraham Brahe, var otvifvelaktigt

den mest utmärkte af hela sin ätt. I ungdomen om-
fattade haa krigsyrket och ådagalade vid flera till-

fallen skicklighet och mod, samt var en af Gustaf

Adolfs käraste uiugänges-vasBer, Kommen UM tno#~
nare år, fann haa de administrativa bestyren mena
öffereasstämmande med sitt lynne och sina egen-
skaper. Oxenstjerna tycktes icke gerna hafva sett

honom såsom medlem af regeringen, hvarföre han
i stallet utnämndes till general-guvernör i Preus-
sen och sedan öfver Fialand. Detta sistnämnda
embete förvaltade han tre särskildta gånger, och
har derunder förvärfvat sig odödliga förtjenster,

hvilka på menighetens enkla, men uttrycksfulla

språk tolkades i det bekanta ordspråket: "Han kom
i grefvens tid", d. v. s. i en lycklig stund, under

omständigheter, hvilka medförde framgång ock väl-

signelse, liksom grefve Brahes närvaro. Han ge-
nomreste det vidsträckta, till en del öde landet i

flera riktningar, ordnade dess angelägenheter, för-

såg flera städer med skolor, Wiborg med ett gym-
nasium och Åbo med en akademi , bvars förste kan-
sler han blef. Då han år 1650 erhöll KajaneboTg,
Kajana socken jemte Kuopio och Idensalmi såsom
förläning, anlade han der städerna Kajana, Chri-

stinestad och Brahestad, samt förbättrade, på egen

bekostnad, Kajaneborgs lastning, så att den ansågs

kanna uthärda en månads belägring. I sitt gref-

skap anlade han staden Grenna, uppbyggde Brahe-

hus, förbättrade Wisingsberg och inrättade ett

gymnasium på Wisingsö, der han, till underhåll för

lärare och lärjungar, anslog flera hemmansräntor.

Efter Gabriel Oxenstjernas död valdes han till riks-

drots, och blef, såsom sådan, en af Carl XI» för-

myndare. I rådet var han ofta af olika mening
med Axel Oxenstjerna, kanske hufvudsakligen så-

som mera aristokrat än denne. Han var likväl

aristokrat i detta ords vackra mening, och fäder-

neslandet, dess ära och nytta, stod främst i hans

hjerta och hans tankar. För dess skull älskade

han sitt stånd och dess företräden, hvilka han an-

såg oskiljaktiga från statens heder och bästa. Han
fick det ovanliga uppdraget, att sätta kronan på
tvenne regenters hufvud: Christinas och Carl Gu-
stafs. Han var den senare tillgifven, men arbe-

tade likväl mycket emot Christinas afsägelse. Då
befälet öfver krigsmagten hemma i landet, år 1657,

anförtroddes åt honom, utförde han med nit och

skicklighet detta uppdrag. Han afled på sin egen-

dom Bogesund, d. 12 Sept. år 1680, i en ålder

af 78 år, samt efterlemnade ett aktadt minne för sin

redlighet, patriotism, sanningskärlek, kunskaper,

rättvisa och gudsfruktan. Hans "Tdnkiebok" (an-

teckningar om hvad han öfverlefvat) är allmänt

bekant.

Brahe, IVIla» son till den föregåendes broder, riks-

rådet och öfversten för lifregementet, Nils Brahe,

hvilken, såsom general af infanteriet, blef dödligt

sårad i slaget vid Lutsen, och afled i Naumburg
d. 25 Nov. 1632. Den ifrågavarande Nils Brahe,

född 1633, gick äfvenledes den militära banan och

var år 1660, då han inkallades i riksrådet, redan

general-löjtnant och öfverste för Uplands rege-

mente. Följande året utnämndes han till amiral,

men aflrädde detta embete, då flottan flyttades till

Carlskrona; utförde flera beskickningar till främ-

mande hof. Död d. 25 Jan. 1699.
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Brahe 9 KrUc, är egentligen nainaknanig för sin

delaktighet i den anläggning, som, vid 1756 års

riksdag, åsyftade att utvidga konnngamagten, men

hvars förtidiga upptäckt förde de deri invecklade

på schavotten. Ständerna hade, 20 år förut, an-

tagit en för hela riket, alla dess stånd och vilkor

gällande, allmän lag, hvilken bestämde rättegångs-

formerna och domstolarna. En ibland denna lags

stora företräden var, att hon afskaffade, förbjöd

och bestraffade, torturen. Icke desto mindre för-

ordnade ständerna en serskild kommission, hvilken,

med förbigående af bestående domstolar och gäl-

lande rättegångssätt, i första och sista instansen

upptog och afdömde detta mål, samt använde en

ohygglig tortur på flera af de anklagade, för att

framtvinga bekännelser. Dertill gick man tillväga

med en sådan skyndsamhet, att då sammansvärj-

ningen upptäcktes d. 22 Juni, föll kommissionens

dödsdom d. 16 Juli och verkställdes d. 23, utan

att Adolf Fredrik hade mod att begagna sin ko-

nungsliga rätt att gifva nåd. Brahe, den förnäm-

ste af desse, ehuru kanske icke den mest verkan-

de, var då endast 34 år gammal. Han hade, vid

19 års ålder, ingått som ryttare vid Skånska ka-

valleriet, men befordrades på elfva år till öfver-

ste vid lifgardet, hvartill han utnämndes år 1752.

I den föreskrift han, kort före sin död, uppsatte

för sin son, rådde han denne att undvika de hala

hoftrapporna och ej ingå i tjenst, om han annars

kunde föda sig. Den då lefvande sonen, ett fem

års barn, följde väl icke detta råd, men den än-

nu ofödde Magnus Fredrik, hvilken såg dagen nä-

ra tre månader efter fadrens afrättning, var egent-

ligen aldrig i statens tjenst, ehuru han befordra-

des till dess högsta värdigheter. — Den olyckliga

makan sökte med tårar och knäfall beveka doma-

rena, men afvisades af dem med köld. Isynnerhet

vände hon sig till grefve Fersen, som var en af

det då rådande partiets mägtigaste ledare, men
med lika liten framgång. Detta uppträde säges

hafva ägt rom i samma hus, der Fersens son, 54

år senare, tog sin tillflygt d. 20 Jnni 1810, men
af det förbittrade folket rycktes derifrån, för att

mördas några steg ifrån det ställe, der Brahe och

hans olyckskamrater fallit för bilan.

Brahe, Magnus, den förres sonson, föddes på
Rydboholm d. 2 Sept. år 1790; ingick år 1909 i

krigstjenst vid lifregements-brigadens husarkorps,

straxt derefter vid lifgardet till bäst, der han re-

dan år 1812 var ryttmästare och prydd med Svärds-

orden. Anställd vid d. v. kronprinsen Carl Johans
' hof , och hedrad med hans förtroende och vänskap

,

steg den unge mannen från det ena embetct till

det andra, från den ena utmärkelsen till den an-

dra. Grefve Brahe ägde ett förbindligt väsende,

ridderliga tänkesätt, var fullkomligt fri för all

egennytta och hyste en orubblig tillgifvenhet för

sin höge vän, vid hvars sjuksäng han vakade med
exempellös sjelfuppoffring, och dog blott sex må-
nader efter honom, d. 16 Sept. 1844. Han var

då en af rikets herrar, riksmarskalk, general-löjt-

nant, chef för konungens adjutants- och ordonans-

officerare, sekund-chef för lifgardet till häst, kan-

sler för krigs-akademien på Carlberg, Serafimer-

riddare, riddare af Carl XIII:s orden, af Ryska An-
dra* , Alexander Newsky, Hvita örns och S:t Annas-

ordens första klass, storkors af Grekiska Frälsare-

orden , af Sachsiska Ernestiner-orden , riddare af

Preussiska Merit-orden, medlem af alla inhemska

akademier, utom den Svenska, och ordförande el-

ler ledamot i en mängd kommitéer.

Brahe, Kfeba, dotter till riksdrotset Magnus
Brahe, har egentligen blifvit bekant såsom hjeltin-

nan i en roman, hvari man, långt efter de hand-

lande personernas död, låtit henne och den store

Gustaf Adolf, spela hufvudrolerna. Det sanna är,

att hon, såsom uppfostrad i Carl IX:s andra ge-
måls hof och nära jemnårig med Gustaf Adolf, så-

ledes hans lekkamrat, blef föremålet för en öm-
mare känsla, hvilken likväl alltid tyckes hafva hål-

lit sig inom den stränga tillbörlighetens gräns. Han
hade för afsigt att taga henne till sin gemål, nå-

got som på den tiden icke var särdeles ovanligt,

enär hans farbror och farfar haft infödda gemåler.

Hans moder, enkedrottning Christina, satte sig der-*

emot, och medan detta förslag var å bane, berät-

tas det, att Ebba skall en gång hafva skrifvi t på
en fönsterruta i Stockholms slott:

Mag är nöjd med lyckan min,
nTackor Gud för nåden sin

n
,

hvilket drottningen blifvit varse och skrifvit der-

under

:

"Det ena du vill, det andra du skall:

"Det plär så mest gå i sådana fall."

Gustaf Adolf lärer sjelf, vid mognare år, hafva

funnit giftermålsplanen af politiska skäl betänklig,

och således öfvergifvit den. Enkedroltningen ut-

såg en annan make åt Ebba, nemligen den store

fältherren Jakob De la Gardie. Deras bröllop fi-

rades d. 30 Juni 1618. Om än kärleken icke knöt

detta äktenskap
,
synes det likväl hafva varit lyck-

ligt. Det varade i 34 år och välsignades med 14
barn. Åtföljd af dessa, beledsagade grefvinnan sin

man under hans fälttåg och sörjde både för hans

helsa och, så mycket hon kunde, äfven för solda-

ternes. Hon blef enka år 1652, och lefde, såsom
sådan, ännu i 22 år. Född d. 16 Mars 1596,
död d. 5 Jan. 1674.

Brahe, Margaretha, syster till Pehr Brahe,

född 1603, blef först gift med Bengt Bengtsson

Oxenstjerna, kallad Renare-Bengt. Vid 40 år blef

hon enka, utan barn, och omgifte sig vid 45 års

ålder med Johan Oxenstjerna; 165? blef Marga-

retha åter enka, och fick någon tid derefter, vid

57 års ålder, nya friare, kanske lockade af hen-

nes stora rikedomar. Den förste var en furste af

Nassau, en 66 års man, enkling med 17 barn.

Skriftligen friade han, och fick först tvetydiga,

men sedan, som han tyckte, fullt lofvande svar,

ocb skickade derföre sändebud till Stockholm att

afsluta saken; men då desse anlände, funno de fru

Margaretha redan förlofvad och färdig att träda i

äktenskap med en senare kommen fästman, en

tjuguåtta-årig landtgrefve af Hessen-Hornborg. Den

gamle friarn blef ytterst uppbragt och påstod,
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att fru Margaretha skändligen bedragit honom, och

vände sig med klagomål till enkedrottning Hedvig

Eleonora och Pehr Brahe, men under dessa under-

handlingar trädde hon för tredje gången i brud-

stol med den unge friaren, h vilket så förtörnade

den gamle älskaren, att han formligen ämnade an-

klaga Margaretha som bedragerska och landtgref-

ven som hennes förförare. Han utgaf emellertid en

bok på Tyska, kallad: Den otrogna Margaretha

Brahe, och allmänna tänkesättet gjorde åtlöje af

de båda giftaslystne gråhåringarne. Ett år deref-

ter dog den gamle häftige friaren och sju år der-

efter Margaretha, hvarefter den unge landtgrefven

ingick i n>tt äktenskap med en tjugufyra-årig

hertiginna af Kurland.

U ra lic hel la, var fordom ett lustslott, uppbygdt

af riksdrotset Pehr Brahe d. y., och beläget $
mil från säteriet Näs i Adelöfs socken af Små-
land, på en hög tvärbrant klippa, vid stranden af

sjön IVoen. Det är afritadt i Dahlbergs Suecia

Antiqua et Hodierna. Ruinerna af denna bygg-

nad, nu omgifna af granskog, äro temligcn väl

bibehållna.

Bralieliu*, fordom Gudsbacka kalladt, är numera

blott ett bondhemman, under Wretaholm; men har

fordom tillhört och blifvit uppbygdt af riksdrotset

Pehr Brahe d. y., som här låtit, på högsta bergs-

kanten, öster om Grenna stad, ofvanfor Uppgrenna
in . uppfora ett ansenligt slott, hvarifrån man har

en vidsträckt och herrlig utsigt öfver Wettern,

Wisiogsö, Omberg, samt en del af Westergöth-
land och Östergöthland. Slottet reducerades till

kronan 16-5, och har sedan stått öde. Numera

tytt! blott ruiner, sedan det 170S förstördes ge-

nom varlcld. vid samma. tid då Uppgrenna lade's i

aska. Vid Brahehus och Westanå hade man öf-

ftttSf pä klipporna uppställt kanoner, hvilka skulle

svara, då det sköts från Wisingsborg. En utsigt

af Brahebus finnes i Dahlbergs Sv. Ant. et Hodierna.

Brakel , liiion. banko-kommissarie, R.

V Ol, född d. 17 Dec. 1782, författa/e till åt-

skilliga skaldestycken, har utgifvit en tragedi:

Oden i Svithiod, uppförd på stora theatern 1826,
samt Wäinärnöinen

,
lyriskt försök i 3 akter.

Brakteat, ett litet tunnt mynt, ofta funnit i

Svensk jord. Det är stämpladl blott på den ena

sidan.

Brakved, brågor, gulbark, sprakved, torte, trö-

ske (Rhamnus frangula), ett mindre träd, hvilket

förekommer på skogsängar, i hassellundar och

bland älskog nästan öfverallt i riket. Veden "be-

gagnas till smärre snickare- och svarfvare-arbeten,

kolet deraf vid krut-tillverkning, bären och bar-

ken till f&rgning af gult och brunt, och med spå-

nor af trädet i ngas svarfvade arbeten gula, me-
delst gnidning.

Bruntre kistor eller Bramre-Karls kluta,

är namnet pä tvennc mellan Holm och Gunnarsnäs

socknar i Dalsland, uti skogen, befintliga hällkislor.

Folket berättar, att jättar här blifvit begrafna,

äfvensom att ett skogsrå, Bramre-Kari, här haft

mH tillhåll. En hustru, som var hafvande, gick

en gäng förbi detta ställe. Skogsrået kom då fram

till henne, och hustrun tyckte det vara hennes

grannqvinna. De följdes åt ett stycke, och rået

bad henne, att få "det hon hade under sin barm."

Hustrun blef förskräckt, skyndade hem, sjuknade

och dog samma natt.

Brainsön, en större, bebygd Ö i hafvet, utanför

Hedesunda socken af Gestrikland. Säges blifvit af

drottning Christina skänkt till Harfs by i samma

Brand i säden, kallbrand, kombrand, är en svampart

(Uredo caries), hvilken stundom uppkommer på sädes-

arter, särdeles i de södra länderna, men någon gång
äfven hos oss, hvarigenom frökärnan förvandlas till

en svart illaluktande massa, och säden sålunda till

större eller mindre del går förlorad; emedan svampen
sprider sig, från några angripna stånd, med hastig-

het omkring till flera. Den är egentligen ej inhemsk

hos oss, utan inkommer troligen på utländsk span-

mål, och det är derföre alltid fördelaktigt, att, före

utsåningen, behandla spanmålen med kallt kalkvat-

ten, hvarigenom svampens på ytan befintliga frön

forstöras, och hindras att utveckla sig.

11randaborg har fordom varit ett fäste på Brand-

holmen i Björkfjärden af Mälaren. Holmen är gan-

ska hög, och derpå finnas några murlemningar,

hvilka af allmogen kallas jättestenar.

Brandförsäkring* Se: Assyrans.

Brandklipparen. Denne häst, som vunnit en

slags historisk ryktbarhet, begagnades af Carl XI
under kriget i Skåne, och stod sedan på stallet

färdigsadlad, för inträffande eldsvådor i hufvudsta-

den. Han följde äfven dess son, från år 1700, i

dess fälttåg och reds af honom i flera drabbnin-

gar. Då slaget vid Pultava var förloradt och den

bår, hvari Carl XII bars, ej längre kunde begag-

nas, framfördes Brandklipparen, och på den räd-

dade sig hjelten undan den förföljande fienden.

Vid kalabaliken i Bender blef det ädla djuret en

del af bytet, men köptes tillbaka från Tartarerne,

fördes till Stralsund, och föll, vid stadens kapitu-

lation, i eröfrarnes händer, samt igenlöstes äfven

nu. Slutligen dog han i Lund, år 1718, i ovanligt

hög ålder, enligt Fant 42 år, ehuru troligen ännu

äldre, emedan han, i sådant fall, hade varit född

år 1676, men drabbningarna i Skåne stodo ären

1676 och 1077.

Brandstad , en socken, med Åsum, hör till 3 kl.

reg., är belägen i Färs kontrakt och härad af

Lunds stift och Malmöhus län, 3| mil N. från

Ystad. Dess areal utgör 4,050 tunnland, hvaraf

blott 6 äro sjöar och kärr. Består af 10 £ mtl.

och har 930 invånare. Adr. Hörby.

Brandstorp • annex under Darrtorp, beläget i Kä-

kinds kontrakt af Skara stift, 2* mil S.S.V. frän

Hjo. Kyrkan, byggd på andra sidan om Hö-
kensås, ej längt ifrån Wettern, är af träd. Då
den s. k. Bogelika svetten härjade i Sverige år

152!), hörde hela denna trakt utmed Wettern till

Foglås församling, och då fanns en kyrka på säte-

riet Uddeholms ägor, hvilket tillhörde Stenbockska

ätten. Men sedan orten blef grefskap (or Urahe-

ätten, lät riksdrotset, grefve Pehr Brahe flytta

kyrkan till hemmanet Brandstorps ägor år 1626,

23

Digitized byGoogle9



17*

och lade den till Daretorps församling, der han

utöfvade Jos patreoatus. Brandstorps areal utgör

11,710 tunnland, hvaraf 560 äro sjöar och kärr,

och kar 636 invånare. Dess hemmantal upptages

under modersocknen. Adr. Sköfde.

Brandt, Georg, en af sin tids störste kemister,

värdie vid kongl. myntet, bergsråd, ledamot af

vetenskaps-sällskapet och af vetenskaps-akademien

vid dess första stiftelse, hade studerat medicinen

under Boerhave, men utan att göra den till sitt

yrke, och blef af detta skäl kallad till konung

Fredriks sjuksäng, under dess sista lefnadsår. Den

minnes-slöe konungen, hvilken sällan erinrade sig

personers namn, utan kallade dem efter deras egen-

skaper eller utmärkande drag, plägade benämna

Brandt: "den ärlige mannen." Har utgifvit åtskil-

liga skrifter, såsom: Grundlig anledning till mathe-

sin och algebram, Om metallernas värde sinsemellan,

Om Myntväsendet och Svenska sUfoerpenningars vär-

de emot hveraudra, o. s. v. Född år 16$4, död

år 1768.

Brandt , Henrik Johan von » en af Carl XH:s

kämpar, blef år 1676 qvartermästare vid öfverste

- Cronstjernas regemente, och var, vid början af

Carls krig, år 1700, öfverstelöjtnant vid Öselska dra-

gonkorpsen, hvilken han sjelf upprättat. Är 1702
blef han öfver-kommendant i Marienburg, och på
ett ströftåg fången af Ryssarne. Härifrån befria-

de han sig sjelf och kom undan till Dorpt, men
hade den olyckan, att, vid ett utfall, ånyo råka i

fångenskap. Han undgick dock krigslagarnas sträng-

het, men måste nu qvarstanna i Ryssland till den

allmänna befrielsen för de Svenske fångarne, år

1722. Nu fick han afsked med dubbel pension.

Lärer hafva dödt kort derefter, i hög ålder. Han
och hans bror adlades år J691, men ätten utgick

med honom.

Brandt» Jolian Måls, en utmärkt praktisk lä-

kare , som på ett berömvärdt sätt använde sin sam-

lade förmögenhet. Född i Ystad 1760, erhöll på
kongl. befallning år 1790 medic. doktors-diplom,

upphörde vid ungefär 50 års ålder med praktiken,

stiftade i Stockholm år 1806 en fattigskola för

hand tverksgesäller och lärlingar, följande året en för

fattiga flickor, och bidrog af egna medel till inrät-

tandet af en förbättringsskola i Storkyrko-försam-

lingen. Ständerna afläto år 1809 till honom en tack-

sägelse-adress, och regeringen utnämnde honom år

1811 till general-direktör öfver Stockholms barm-
hertighets-stiftelser. Död d. 23 Juli 1822.

Brandvakt» Sådan inrättades först i Stockholm

år 1729 och fortfor ända till år 1835, då den

förenades med den fordna stadsvakten, hvilken kort

förut blifvit förvandlad till Stockholms stads mi-

litär-korps.

Brantlnar» Eiars ttabriel, född d. 16 Juli

1799, visade redan som barn utmärkta anlag för

studier, musik och skön konst i allmänhet, anlag,

bvilka tidigt bestämde honom för lärdomsbanan. En

svagare kroppsbyggnad förmådde likväl fadren, att,

enligt Lings råd, låta ynglingen begagna gymna-
stiken i Stockholm. Han väckte snart den snill-

rike mannans uppmärksamhet, genom sitt ovanliga

knnskapsbegär, sin genialitet i uppfattning och si-

na sällsporda anlag tor naturforskning , som skulle

göra honom till hans värdige efterträdare. Han
kan sägas vara uppfostrad, uppväxt med gymnasti-

ken och vid gymnastiken, ty begge utbildades ge-
mensamt under Lings handledning. Branting bi-

trädde honom under hans lifstid redan från sitt

I5:de år, och studerade derunder sjelf de strän-

gare vetenskaperna, särdeles medicinen och äf-

ven konsterna, isynnerhet musiken, både dess prak-
tiska och theoretiska del, och efter stiftarens bort-

gång var han sjelfskrifven att emottaga chefska-

pet för det gymnastiska central-institutet och för

hela den gymnastiska bildningen i riket. Han
har erhållit professors titel och åtnjutit den ännu
större tillfredsställelsen, att se gymnastiken om-
fattas med uppmärksamhet, äfven af det Öfriga

Europa. (Se vidare: Gymnastiken.)

Branäs. Se: Brdöorg.

BranasO eller »jmron i Östergöthland, har för-

ut varit djurgård till Bråborg (se artikeln derom).

Uti drottning Gunillas tid, och långt efteråt, var
djurgården så stor, att 12 hjortar, utom 230 rå-
djur, här underhöllos för ho fvet; men vid Ryssar-
nes landstigning år 1719, blefvo djuren fällde och
platsen förhärjad. Ännu finnes likväl, i den tämli-

gen stora, men okonstlade trädgården på ön, den
ek, uti hvilken ett hjorthorn i konung Carl DLs
tid blifvit fåstadt att hänga kläder på , när man ja-
gade derstädes. Eken är omkring 10 fot i om-
krets vid roten, och hornet synes genom ett hål,

som är betäckt med ett litet jerngaller, hvilket

snart blir öfverväxt.

Braik, egentligen sidobrask, betecknade under me-
deltiden de små redskap, af saxar, prylar, nåldo-

sor; knifvar, m. m., hvilka qvinnorna alltid boro

på sig, såsom ännu bruket är i Dalarne.

Bråsk, Hans, den ryktbare biskopen i Linkö-
ping, en väldig kämpe för sin trosläras och sitt

stånds väl. var född år 1464 i den stad, der han
sedermera höll ett nära konungsligt hof och der
hans fader varit borgmästare. Kanonikus och dom-
prost derslädes år 1505, ådagalade han egenska-
per, som förvärfvade honom allmän aktning, så

att han, efter Hemming Gadds afsättning, valdes

till hans efterträdare, och bekräftades deruti af
påfven. Likväl måste han, med en penningesumma,
hålla en kardinal Jakob skadeslös, hvilken förut af

samma påfve blifvit utnämnd till embetet. Han in-

stallerades d. 4 Aug. 1513, och tog, såsom Rhy-
zelius uttrycker sig, embetet "emot med karlahän-

der, såsom då väl behöfdes; ty han var en rask,

klok, myndig och redan förmögen man." Hans
förvaltning utmärktes af många nyttiga anstalter;

kyrkans och biskopsbordets gods ökades af honom
genom köp och byten; han försåg domkyrkan med
koppartak och ett nytt orgelverk; inrättade i Lin-
köping det första Svenska pappersbruk och anlade
ett boktryckeri i Söderköping, hvilket konung Gu-
staf sedan förbjöd, troligen emedan han fruktade,

att det skulle missbrukas till spridande af papisti-

ska meningar. B. hade en skarp blick både för

enskildta och allmänna ärender. Han insåg vigtea
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af en samnmnm'ndnings-väg genom Sveriges stora

vattudrag, och föreslog ständerna» på riksdagen i

Sddertelje, att, förbi Nor, bo Norsholm, och 84-
derköping, gräfva en kanal till Wettern, hvilken
sedermera skalle utsträckas till Wenern, Lödöse

beföstas, och Sverige således vara oberoende af

Danmark och Hansestaderna. Äfven gaf han Gu-
staf I flera goda råd i politiska frågor, särdeles

revande Gottlands återläggande nnder Svensk spira,

^ér sina nnderhafvande var han en rättvis, men
mild husbonde, och ehuru han förde en stat, vär-

dig en regerande herre, samt hade tolf serskildta

"hofhåir, hvaraf 60 hemman lydde under ett och

160 under ett annat, klagade man dock ej öfver

våld och förtryck af hans fogdar. Försigtigt tänk-

te han äfven på sin egen säkerhet, samt undvek allt,

som utan nytta kunde blottställa honom , dock utan

att någonsin förråda sina grundsatser ocb hvad han

ansåg som sin pligt. Då de öfrige rikets råd un-

dertecknat domen mot erkebiskop Gustaf Trolle,

lade B., under sigillet, en sedel, hvarpå stod skrif-

vet: "Detta är jag nödd och tvungen till." Häri-

genom frälste han sitt lif vid Stockholms blodbad.

Vid Gustaf Wasas befrielse-företag höll han sig

neutral, och blef således i besittning af sin bi-

skopsstol. Emot reformationen, hvilken han an-
såg såsom förderflig både för kyrkan och landet,

uppraste han sig med allvar, men glömde nu icke

heller sin vanliga klokhet. På konungens befall-

ning återkallade han således den bannlysning, han
aflcnnnat öfver en affalling, och framlemnade icke

offentligt den protest han, vid Westerås recess,

förmådde sina kolleger att afgifva, utan lät ned-
gräfva den under golfvet i domkyrkan, der den

återfanns först 15 år senare. Han måste likväl

afträda det befastade Munkeboda och ställa borgen
för sig. Vid ett besök, som konungen någon tid

därefter gjorde honom, och bvarvid han undfägna-

des med ett stort gästabud, erhöll B. tillåtelse, att

företaga en visitattons-resa till Gottland, hvilket då

hörde under Linköpings stift. Han begagnade nu

tillfallet, att, med sina förnämsta ägodelar, fly till

Danzig, hvarifrån han skref förmanande bref till

sina landsmän, och tillstyrkte dem» att förblifva i

den ratta tron. Lärer sedan hafva besökt Italien,

iefde någon tid i Oliva kloster och dog slutligen

i Landa kloster i Polen, d. 30 Juli 1539.

vmefa, Samuel Petrl, lärer hafva varit af

samma slägt som biskopen, var född i Wreta soc-

ken i Östergöthland år 1613, lektor i Linköping,

sist kyrkoherde uti Clara församling i Stockholm

ech död der år i«68. Har författat åtskilliga dra-

matiska arbeten, hvaraf ett: Den förlorade sonen,

uppfördes af gymnasisterne i Linköping. Dessa ar-

beten hade föga värde för sin tid och ännu min-
dre för vår. Hans son, Petras, har uppträdt

såsom författare af en historisk afhandling och
några översättningar.

Utoautsftd, annex under Bro socken, beläget i

Wikornes kontrakt af Götbeborgs stift, 3 mil

V. från Uddevalla, vid hafvet; består af 43^
mtl. och har 1,854 invånare. Dess areal utgör

7,984 tunnland, hvaraf 50 äro kärr och sjöar. —

Brättena**»* ge pumnlnymr. 174

Brastads grundmurade kyrka anses ännu såsom me-
. derkyrka i pastoratet, och var, enligt de gamles

berättelser, i fordna dagar en ansedd offerkyrka,

uti hvilken kringliggande härader läté hålla för-

böner för sina sjuka. För öfiigt märkes i kyrkan

tvenne dörr-infattningar af huggen granit, -af hvil-

ka den ena föreställer två underdjur, den andra

ett fnenniskohufvud, omgifvet af en runinskrift.

Brastads socken äger en ovanlig rikedom af forn-

lemningar, isynnerhet hällristningar. I socknen fin-

nas äfven tre så kallade dyrkus, alla väl bibe-

hållna. Ett beläget vid Alloaevik på Töontorps

utmark, täckes af en häll, hvars längd är 7£ och

största bredd 4 £ alnar. Man ser spår äfven ef-

ter en ingång, hvilken är betäckt af två mindre sten-

skifvor, och straxt söderut upptäckas tvenne små
cirkelformar af låga stenar. Det andra dyrhuset

igenfinnas vid Ryxö, och är, likasom det förra,

till hälften doldt i en jordkulle. Hällen, som åvi-

lar på 7 eller 8 väggstenar, är 8 alnar lång och

5 alnar bred. Vid norra sidan synas fyra mot

hvarandra resta tunna stenhällar, af 2 alnars höjd,

troligen lemningar efter ännu ett dyrhus, hvars

takhall är borttagen. Rundtomkring anträffas mindre

stenar uppsatta, ech en lång stenrefvel går häri-

från norrut. Det tredje står på Ryks äger och

liknar föregående. En ännu märkligare fornlem-

ning äro de så kallade Skéttmestonarne (egentligen

Sköidmöstenarne) , hvilka stå uti ett bergpass på
Holländeröds utmark. Så benämnes en ovalform

,

bildad af 12 stenar, af bvilka de debbia pelarste-

narne äro 3 alnar höga; omkring hafva legat 5

små grafkullar. Vester om denna stensättning har

fordom funnits upprest Bohus läns skönaste sten-

stod, 13 alnar lång, ehuru blott 1{ aln bred;

men hvilken numera är kullfallen och bräckt. Den

har haft sin plats uti ena hörnet af en planerad

och med sten omsorgsfullt kringsatt fyrkant, af 20

alnar* län^d ocb 14 alnars bredd. En mindre fyr-

kantig stensättning ligger ej långt derifråa. —
Vid Holma synes en aflångt fyrkantig figur, bil-

dad af 12 flisformiga stenar; sannolikt ett grift-

ställe, särdeles som deromkring finnes en stor

mängd ättehögar. Én af dessa sistnämnda lärer

burit namnet Kung Östens hög; men hvilken benäm-

ning grundat sig på ett misstag. Mångfaldiga

ättehögar förekomma för öfrigt i socknen. Adr.

Uddevalla.

Bratteborgr, en sätesgård i Byarums socken af

Småland, om
4-J-

mtl. Egendomen innehades for-

dom af kronan; men har sedermera tillhört flera

adliga ätter.

Brattenaboraja-pcnnlnajar kallas af allmogen

små runda testader, ett slags små ostraciter el-

ler stenvandlade ostronskal, af mindre silfvermynts

storlek, hvilka förekomma i ymnighet på stran-

den å Ifön i Skåne. En gammal sägen förmäler,

att Brattensborg varit ett röfuarenäste, hvilket sjun-

kit till straff för der begångna brott. De stora

peuningerommor, som röfvarena der innehade, blef-

vo af vågorna vräkta till lands, samt orsak till

ärkebiskopen Andre» i Lund betjenters fylleri och

liderlighet. Erkebiskopen förvandlade då alla dansa
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penningar till småsten, på del all vällust och yp-

pighet icke skulle underhållas genom dem.

Bratteror», Stora och Lilla. Kinneknlles öf-

versta s. k. klef sträcker sig i små föga märk-

bara bugter från LiDa Brattefors. Höjden af den-

na klef, som hvarken är lika hög eller lika brant

på alla ställen, kan i medeltal antagas till 23 al-

nar. Ej långt från klefven ligger det märkvärdi-

ga Stora Brattefors, hvars lodräta höjd, närmast

vid bergsfoten, är nära 6 alnar. År 1787 var

den der befintliga grottans djuplek eller bredd in-

åt berget, ifrån dess yttersta kant, 7* aln, och

dess höjd till horisontela linjen af den plan, som

ligger ofvanpå denna klef, omkring 28 alnar. I

grottan, der man under vattnets nedforsande kun-

de sitta torr, hafva flere betydande personer li-

stat sina namn. År 1809 skedde ett ras, hvar-

igenom danades den lodräta vägg, hvilken, med 12

alnars bredd och 16 alnars höjd, nu visar sig i

fonden. Den till venster stående eller från nämn-
de vägg rätvinkligt utgående pelarformiga stenko-

loss, 27 alnar hög och 26 bred, samt den till hö-

ger i lika vinkel parallell utgående pelarvägg, 2

alnar, lägre äro nästan oförändrade. Man har upp-

gifvit, att Stora och Lilla Brattefors äro bråd-

störtor, tillkomne derigenom att bäckar skurit ut

genom det tredje hvarfvet eller den flolägriga

kalksten, hvilken bildar kaskader, då vattnet om
våren nedströmmar.

Brattfom, ett jernbruk i Gefleborgs län. Se:

Ockelbo-verken,

Brattfom jernbruk i Fernebo socken af Werm-
land, har 2 härdar, 6 skepprd hammarskatt, 600
skepp:d smide af eget tackjern. Utskeppar på Gö-
theborg. Ägare: EL G., J. R. och G. W. Geyer.

Smidesstämpeln: H. K.

Brattfors, annex under Filipstad, beläget i Ny-
eds kontrakt af Carlstads stift, Filipstads berg-

slags härad och Wermlands län, 1 mil V.S.V. från

staden. Jemte de fyra andra annexerna under sam-

ma stadsförsamling, består Brattfors af 5 {- mtl.

och äger en areal af 317,589 tunnl., hvaraf det

ensamt har 2,850 tunnl. sjöar och kärr. Folk-

nummern är 1,290 personer.

Braun» Johan, öfverste för Uplands regemente,

stupade i slaget vid Helsingborg, troligen några

och femtio år gammal.

Braun» Wilhelm von, löjtnant vid West-
göthadals regemente, född år 1813 har på de

senare åren gjort sig känd som lycklig skald,

särdeles i den humoristiska stilen. Har utgifvit

Samlade Dikter, Kalendrar, m. m.

Braune, Henrik Rudolf, var färgare och
organist i Malmö, hade lärt något orgbyggeri i

Elbingen samt på 1750-talet uppsatt några org-

verk på landsbygden i Skåne.

Bränner) Johan, hade först egnat sig åt den
akademiska banan; men då han förbigicks vid en
professors-utnämning, inträdde han i kansliet, blef

kongl. bibliothekarie, sedermera stats-sekreterare,

satt i kommissionen öfver Görtz, blef landshöfding,

först i Kronobergs och sedan i Upsala län, adlad

och äfven upphöjd till friherre. Han emottog
icke denna sistnämnda utmärkelse. Var egentligen

bekant såsom Latinsk skald och grundlig lärd,

samt röjde mera smak för den klassiska litte-

raturen, än för embetsgöromålen. Född 1667,
död 1743. Fadren var prosten Brun i Madesjö.

Hans tre söner gjorde lycka hvar och en på sin

.väg. Den äldste, liars, blef amiralitets-medikus

i Carlskrona, adlad under namnet Braun ersköld och
dog år 1730, i en ålder af 73 år; den derefter

följande, *Tikolaua, blef biskop i Kalmar år

1709 och afled der 1729, något öfver 71 år gam-
mal. Hans fem öfrige söner adlades under nam-
net Braunerhjelm , så att tre adliga ätter härstam-

ma från denne man.

Braut Anund (läs Brllt-Anund) , son till Yng-
var och fader till Ingiald Bråda. Sedan han, ef-

ter tidens sed, företagit ett krigståg till Estland,

för att hämnas sin fars död och således uppfyllt

en sonlig pligt, egnade han hela sin återstående

regerings-tid åt fredliga värf , åt jordens odling

och det inre välståndets betryggande. Deraf fick

han det ärofulla namnet Braut-Anund eller Röd-
jaren, Odlaren. Han gjorde täta resor omkring
landet att efterse tillståndet, samt att skipa lag

och rätt. På en sådan resa öfver Himlehed, blef

han, jemte flere af sine följeslagare, begrafven

af en massa från fjällen nedrasande snö, blandad

med stenar och mull. Sturlesson kallar honom
Aira Kongavinsctlaster , eller den vänsällaste af alla

konungar.

Braxen , braxenflisa, braxenpanka (Gyprinus bräma),

ett till de mjukfeniga benfiskarae hörande fiskslag,

hvilket förekommer uti insjöar, isynnerhet i de mel-

lersta och sydliga delarne af riket. De största haf-

va ända till 3 fots längd och 14 skalp, tyngd,

hufvudet är litet, tvärhugget, kroppen bred öfver

lifvet, smal åt stjerten, ryggen hvass, svartblå

sidor gula, hvita och svarta med stora och breda

fjäll. Lektiden inträffar i slutet af Maj, och den

leker i trenne kullar, hvaraf den första är minst

och kallas labbor, den andra meUanbraxen är stör-

re och den tredje störst; de mindre ej fullvuxna

kallas uteslutande braxenflisor eller pankor. Fisken

är mycket skygg för buller ocb flyr äfven undan

för åskan; men ej för sqvalpning i vattnet. Un-
der lektiden uppehåller den sig vid gräsiga och

låga stränder, och fångas då med enkom bundna

braxennät och ryssjpr, hvilka måste flitigt vittjas.

Sedan den lekt ut låter han drifva in sig till lan-

det af stark vind, hvarvid han rotar upp bottnen

om denna är blöt, så att man kan se hvar han

går fram. Vintertiden fångas braxen äfven i stor

mängd med isnot, och om hösten på djupet med
krok och större metmask.

Braxenmysjaj, vattenmätare (Hydrometra lacustris),

bör till insekternes tredje ordning, skinnbaggar, är £
tum lång, smal, vinglös med vidt utstående ben,

uppehåller sig på stillastående vatten och far ryck-

vis fram derpå, likasom på bestämda vägstycken,

hvarvid den med mycken vighet förföljer andra

små insekter, bvilka den genomborrar med sin in-

böjda snabel.
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nåt eHer BMnkebn» jernbrok i Drefs töc-

ken af Kronobergs län. Har 2 kardar. Äger 1,050
akepp:d privileg. smide af eget tackjern, jemte

spik- ock inanufaktur-smide. Utskeppar på Kalmar
ock Carlskrona. Hammarskatten 10 skepp:d 10
lisprd. Ägare G. Hamilton. Bmksstämpelo : A. B.

Masugnen är anlagd år 1745 af dåvarande ägaren,

Olof Lnndblad; 1762 anlades manufakturverket ock

1770 en stångjemskammare. Braket är väl bygdt,

ock bar, under senare tider, blifvit förskönadt med
parker o>ck trädgårdar. Här finnes, öfver en nti

ta kalle hvälfd ingång, en sten, upprest af stäl-

lets förskönare, firaml. baron W. Rappe, med föl-

jande inskrift:
nÅt året 1809! Frie Svenske Män,

gifven J edert bifall?"

Breared , en socken i Laholms kontrakt af Gö-
theborgs stift ock Tönnersjö härad, af Hallands

län, är belägen 1£ mil O.N.O. från Halmstad ock

kör till 3 kl. reg. Socknen består af 49 { mtl.

och kar 1,537 invånare. Dess areal åtgör 33,719
taanl., hvaraf 2,865 äro kärr och sjöar. Adr.

Halmstad. — En författare yttrar, att Breareds all-

moge igehkännes för dess allvarsamma och an-

språkslösa klädedrägt. Vid hemmanet Skallinge

af denna socken förekommer en oval af 12 upp-
resta stenar, hvilken af fornfoskare anses för en

aadaktsvård.

Bred, annex till Sparrsätra, beläget i Åsnnda kon-
trakt af Upsala stift, 5 mil VÄV. från Upsala,

vid Sag-ån; består af 27 7 mtl. och har 720 in-

vånare. Af dess areal 7,128 tonni, äro 60 sjöar

och kärr. Adr. Enköping.

Bred»» Carl JFredrfk von, en af Sveriges

störste målare, ock ensam bland alla tillhörande

en egen skola, den Engelska, om vi så få kalla

henne, kom genom en egen tillfällighet att utbil-

da sig efter detta mönster. Förtrytelsen öfver ett

felslaget pris i akademien, som undgick honom
med en enda rösts pluralitet, förmådde honom att

resa till England, hvartill han sjelf ägde tillgån-

gar, emedan hans fader, dispaschören Breda, var

en man med både förmögenhet och konstsinne. I

London studerade han under den utmärkte målaren

Josoa Reynolds och tillegnade sig helt och hållet

hans manér, under de åtta år han tillbragte här-

stades. Del var isynnerhet i clair-obscuren, i ko-
loriten och i uppfattning af personers lynne och
egenheter, som B. röjde sin öfverlägsna förmåga,

hvaremot man förebrår honom någon mindre nog-
grannhet i teckning. Porträtterna af de fyra tal-

mannen vid 1810 års riksdag anses som hans för-

nämsta arbeten. Det troligen yppersta af hans

verk: Carl XJU:a kröningstafla, blef aldrig fullbor-

dad, till stor saknad för konsten emedan något

missförstånd vållade dess flyttning nr den atelier,

der den var uppsatt, och det obehag denna hän- •

delse, jemte dermed förknippade omständigheter,

föranledde, påskyndade artistens död, den 1 De-
cember 1818, i en ålder af 59 år. Han var då

professor, R. W. O. och adlad. — Hans söner:

Adolf, major och agrée vid de fria konsternas

akademi, född år 1781, död 1832; ock John»
född 1788, död omkring år 1836, hade båda ut-

märkta konstanlag men hvilka beklagligen icke

blefvo utvecklade.

Bredaured, en socken, med Hedared, Sandhult,

Temta och Wengia, belägen i Ans kontrakt af

Skara stift, Wedens härad af Elfsborgs län och
1* mil N.N.O. från Borås. Socknen hör till 3 kl.

konsist., består af 21£ mtl. och har 1,010 invå-

nare. Dess areal utgör 12,543 tunnl., af hvilka

780 äro sjöar och kärr. Adr. Borås.

Bredaryd, annex till Forsheda, beläget i West-
bo kontrakt af Wezjö stift, 8£ mil S.S.V. från

Jönköping; består af 24 £ mtl. med 985 invånare

och har en areal af 14,626 tunnl., af hvilka 1,120

äro sjöar och kärr. Adr. Wernamo. 1 socknen

finnas 2:ne säterier, Annaeberg och Eskilstorp, det

förra om 3
J mtl. Har många minnesmärken, där-

ibland de s. k. tingstenar, i en skallabo, med en

ättestupa.

Bredestad, annex till Askeryd, beläget i norra

Wedbo kontrakt af Linköpings stift, 4 ; mil O.N.O.

från Jönköping; består af 13 $ mtl. och har 435

invånare. Kyrkan skall vara den äldsta i stiftet,

är bygd af sten och äger mycket silfver, till det

meste skänkt af Wrangelska slägten. Till kyr-

kan, som fordom varit offerkyrka, skänkes alltid

en skärf af dem, hvilka, emellan gamla och nya

midsommaren, besöka Arkestorpa helsobrunn iFlis-

by församling, hvarförutan vattnet icke tros äga

någon helsogifvande kraft. Socknen har en areal

af 5,736 tunnl., af hvilka 430 äro sjöar och kärr.

Adr. Ekesjö.

Bredman, Johan, är född i Ovikens socken i

Jemtland, d. 7 Nov. 1770. Fadren var underoffi-

cer. Efter fulländade akademiska studier i Upsala,

der Bredman, år 1797, erhöll magistergraden, har

han dersammastädes verkat såsom akademisk lära-

re först i mathematiken ocb sedermera i astrono-

mien, inom bvilken vetenskap han beklädde pro-

fessors-embetet ifrån 1811 till 1840-talet. Sedan

han begärt och erhållit afsked, såsom professor

emeritus, har han ännu, på sin ålderdom, utgif-

vit en Lärobok i Astronomien, likasom han förut

författat så väl akademiska disputationer, som pro-

grammer i egenskap af akademiens rektor. Han

erhöll Nordstjerne-orden d. 3 Nov. 1832.

BredsjO, jernbruk i Hjulsjö socken af Nerike, är

uppbygdt år 1677, har 2:ne härdar, 8 skepp:d

hammarskatt och 800 skepp :d smide af eget tack-

jern. Utskeppar på Stockholm. Ägare: G. W.
D. Heykenskjöld. Bruksstämpeln: 3 korslagda pilar

med krona.

Breditttra, annex till Gärdslösa, beläget i Ölands

Medel-kontrakt af Kalmar stift, 4^ mil N.O. från

Kalmar, 1 J mil O.S.O. från Borgholm. Vid Bred-

sätra by och kyrka äro lemningar af en förskans-

ning, griftbögar och bautastenar. Vid Bo gård,

som fordom tillhört den mägtige riksdrotsen Bo

Jonsson, och der han äfven bott, äro lemningar

efter byggnader, uti hvilka man, i senare åren, fun-

nit åtskilliga silfverpjeser. I medeltiden lades den-

na gård under biskopsbordet i Linköping och kal-

lades Biskopsbo. På preststommens åker bar man

funnit Romerska guldmynt. Här äro äfven lem-
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ringar af det så kallade Långöre kåpeH* sonft va-

rit helgadt åt S:t Brita, samt nära derinvid ett

stenkors. I trakten af Klappinge äro lemningar,

enligt formodan, af köpingen Sikehämn, ödelagd

1080. — År 1763 fanns vid Gåteby 20 £ lod

silfver, bestående af en kedja, m. m.; år 1768

åfven i Bredsåtra Arabiska mynt af 78 lods vigt;

år 1780, i kyrkobyn, 45 lod gammalt silfver-

mynt; samma år, under plöjning, i Bo, en gam-
mal kopparkettil med 127 lod gammalt silfver och

1787 åter gamla silfvermynt. — Bredsåtra består

af 23 £ mtl., har 830 invånare och en areal af

5,439 tunnl., af hvilka endast 10 äro sjöar och

kärr. Adr. Kalmar.

llrefVén, jernbruk i Askérs socken af Nerike,

har 4 härdar, 10 skepp:d 10 lisp:d hammarskatt,

1,345 skeppid smide med eget och köpt tackjern,

hvilket smide utskeppas på Stockholm. Det s. k.

högre frälse-stnidet utgör här 295 skepprd. Vid

braket finnes dessutom stål-, spik- och manufak-

tur-tillverkning, samt gjuteri och mekanisk verk-

stad. Ägare: A. Anckarsvärd. Bruksstämpeln G. R.

ft*el4aMlelc (mythol.). Ett ställe i det him-

melska Asgård, der Balder hade sin boning, Glit-

nir. Breidablick namnes i sagor och sånger så-

som Balders borg; men måste egentligen varit en

liten stad, eller en samling af palatser, deribland

Glitnrr ansågs såsom det förnämsta.

Breltemrelrty slåget vid. (Se: Leipzig och Gustaf

fl Adolf.)

Brelln, ]¥IIs 9 theologie doktor, kyrkoherde i Bol-

ståd, ledamot af vetenskaps-akademien, född 1690,

död 1753. Denne man hade besynnerliga och om-
vexlände öden. Son till en arrendator Johan Nils-

son i Wermland, kämpade han under stcrdii-tiden

mot brist och fattigdom, och blef först vid 25 års

ålder student, ingick som notarie vid rådstugan i

Oarlstad, tröttnade vid skrifveriet, begaf sig dcr-

före utomlands
,
tvangs till soldattjenst i Preussen

,

rymde derifrån, kora med en Tysk adelsman till

Italien, och, då denne dog i Ferrara, derstädes

lemnad hjelplös, födde han sig med arbete. Han
hade nemligen utmärkta mekaniska och i allmänhet

vetenskapliga anlag. Isynnerhet ägde han sådana

för det musikaliska instrumentmakeriet, och detta

blef nu hans brödyrke i det fremmande landet.

Med användandet af sin kunskap deri, lyckades han

att genomresa, icke blott Italien, utan ock en del af

Schweitz, Frankrike och Nederländerna. På hem-
vägen utsatt för en svår storm, hvilken slog far-

tyget i stycken, lofvade han, att, om han rädda-

des ur denna fara
,
egna Gud sina återstående* da-

gar, och blifva hans tjenare. Han flöt i land på
Fyen, kom, efter en öfverstånden sjukdom, hem
tid Sverige, återtog boken, blef magister och prest

samt konsistorii-notarie i Carlstad. Förbigången
vid tillsättandet af en lärareplats vid gymnasium,
förtröt detta honom till den grad, att ban lemnade

sin syssla, och, ehuru gift och familjefader, begaf

sig ånyo utomlands. Vid en vandring öfver Al-
perna — ty hans resor skedde för det mesta till

fots — öfverfölls' han af röfvare, men räddades

genom ett hälft underverk, emedan ett häftigt

åskslag skrämde bahditerne ock lemnade honom
tillfälle att fly. Äter hemkommen till Stockholm,

väckte han uppmärksamhet oeh deltagande både
genom sin mångsidiga skicklighet och sina lidan-

den. En upprättstående ldavecin, som han förfär-

digat, ansågs för ett så sällsynt konstverk, att

ständerna anslogo åt honom en på den tiden gan-

ska betydande pension af 600 daler s. m. , hvilken

han dock ej kom att lyfta, emedan han straxt der-

på befordrades till Bo 1stads pastorat i Wermland.
Äfven nu kunde han likväl icke betvinga sin håg
för forskningar och således för utländska resor.

Han begaf sig derföre år 1748 till Wittenberg,

undergick der en tbeologisk examen och blef theol.

licentiat, hvarpå följde, efter hemkomsten, en ut-

nämning till Svensk theol. doktor. Han var en lärd

man och har gjort åtskilliga uppfinningar, såsom:

sättet att förekomma sprickor i byggnadstimmer,

vedbesparande kakelugnar, medel att förvara dric-

ka mot syra, flyttbara bakugnar, o. s. v. Till

växten var han reslig, samt af ett gladt och oför-

faradt sinne.

Bremen. Genom Westfaliska fredsslutet hade bi-

skopsstiften Bremen och Verden blifvit afträdda till

Sverige, men staden Bremen, som länge önskat

blifva förklarad för en fri riksstad, utverkade sig

nu ett sådant erkännande af kejsaren, och nekade

underkasta sig Sveriges lydnad. Härom fördes ett

långvarigt pennkrig, men hvilket slutligen var nä-

ra att förvandlas till ett verkligt krig, då Kö-
nigsmark, i December år 1654, med trupper an-

ryckte mot staden. Fred slöts likväl, utan att det

kom till några fiendtligheter. Frågan om Bremens

egenskap af fri riksstad uppskjöts; men borgerska-

pet svor konungen af Sverige trohetsed, återställ-

de några omtvistade orter och betalte 15,000 R:dr

till soldaternes aflöning. Regeringens säte förblef

likväl i Stade. Under Carl XII:s sista olyckliga

regeringsår, och genom den fred, som afslöts ef-

ter hans död
,
gingo dessa eröfringar åter förlorade

,

emedan konungen af England bemägtigade sig och

fick behålla dem. Staden Bremen förblef emeller-

tid en fri riksstad.

Bremen»!* , Adamui 9 eller Adam från Bremen

,

utnämndes år 1067 af erkebiskop Adalbert till dom-
herre och skolrektor i Bremen, sändes af honom
till Norden, att biträda vid omvändelseverket der-

städes, besökte härunder Sverige och Upsala, och

har författat en Historia Ecclesiastica om den Skan-

dinaviska Norden, från år 788 till år 1072, samt:

De situ Danim et retiquarutn träns Daniam regio-

num natura, hvilka äro af stor vigt för kännedo-

men om vår forntid. Han lärer hafva dött om-
kring år 1076.

Bremer, Fredrika, mamsell, född i Åbo år

• 1802, har gjort sig känd, icke blott inom Sve-

rige, utan äfven i hela den Europeiskt bildade

verlden, såsom en utmärkt roman-författarinna. Hon
uppträdde först år 1828 med ett häfte, kalladt:

Teckningar ur hvardagslifvet , hvilket innehöll smär-

re uppsatser, dels på vers, dels på prosa. Under

denna gemensamma titel har hon sedan utgifvit

flera större arbeten, t. ex. Presidentens döttrar,
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hms, m. fl., hvatförutan andra ära serskildt tryck-

ta, såsom: Grannarna, Hemmet, En dagbok, o. s. v.

Svenska akademien har tvenne gånger och senast

1844, såsom aJttningsaevis, tilldelat henne sitt pris.

Hon har, genom en uppmaning till allmänheten år

1843, sökt befordra inrättandet af räddniagsanstal-

ter for fattiga och vanvårdade barn. Hennes ar-

beten äro dfverflyttade på flera språk, och arven

i Nordamerika harva öfversättningar af dem ut-

kommit.

vemdier» Kdvard, en nng, förhoppningsfull

kompositör, som döden alltför tidigt bortryckte d.

16 Ang. 1831, vid endast 30 års ålder. Hans
förnämsta arbeten: musiken till Lidners Spättora,

och till större delen af operan Ryno, vunne myc-
ket bifall, samt väckte hos alla tonkonstens vän-
ner förväntningar, hvilka det likväl ej tilläts ho-
nom att uppfylla.

Brenner* Med detta namn äro flera personer

mer eller mindre bekanta i Svenska historien. De
förnämsta af dem äro:

Brenner, Mårten, assessor i Svea hofrätt, re-

visions-sekreterare och adlad, en lärd embetsman
och språkkännare, som författat orationer på La-
tin och Grekiska. Född 1626, död 1675.

Brenicr, Klias , assessor i antiqvitets-kolleginm

,

hvars ritare han förut varit, äfvenledes adlad, känd
genom sitt arbete: Thesaurus Numorum Sveo-Gothi-

corum, en afritning af Svenska mynt, hvilket verk
utgafs på allmän bekostnad, och användes såsom
skänk till fremmande hof, äfven till schachen i

Persien. B. var en utmärkt miniatyrmålare och
hade tillbud, att, såsom sådan, gå i Franske ko-
nungens tjenst, men föredrog att qvarstanna inom
fäderneslandet. Var äfven en grundlig fornforskare.

Född 1647, död 1717. Hans fru

Brenner, Sofia Elisabeth, född Weber, ett

lärdt och vittert fruntimmer, har skrifvit poemer,
både på Svenska, Latin och andra språk, hvilka

dock sakna all högre snilleflygt. De gjorde myc-
ket uppseende på sin tid, men hafva numera märk-
värdighet endast i litterär-historiskt hänseende. Hon
sjelf yttrar sjg ganska blygsamt om dem: att de

sett dagsljuset blott till följd af hennes mans ön-
skan. Född år 1659, död d. 14 Sept. 1730. Hen-
nes skrifter äro: Poetiska Dikter, utgifna dels un-
der hennes lifstid , dels efter hennes död , samt Kt isti

pinas historia, rimvis betraktad.

amreauier, Henrik, assessor i antiqvitets-kolle-

gium och kongl. bibliothekarie, en grundlig Ori-

entalist, följde Fabricius på dess beskickning till

Persien år 1697, qvarstannade der, för att ledsa-

ga det Persiska sändebudet, som skulle afgå till

Sverige; men hade den olyckan, att komma till

Ryssland år 1700, just då kriget med Sverige ut-

brustit, och bief der qvarfaållen, i en sträng fången-
skap, ända till freden i Nystad. Efter hemkomsten
derifrån befordrades han till kongl. bibliothekarie,

men var så försvagad till helsan, att han aldrig

mera återfick henne. Född år 1669, död år 1732.
Har ntgifvit några afhandlingar om Armenien samt
om åtskilliga andra Asiatiska länder.

Brenaer» Fete* Johan»**!*» prost och Jtyrfcp-

herde i Wasa, hade varit gamtso»*pastor i Kar-
va, fången derstädes vid stadens öfvergång, flytr

tad till evangeliska kyrkoberde-best|41ningen i A*»w
ock Taganrok, hvilken han i fyra år bestridde,

men förd till Moskwa ock der fängslad, man vet

icke af hvad orsak, sedermera anställd vid Luther-

ska församlingen derstädes, kom till Riga år 1710,
begaf sig till Carl XII i Bender, och predikade

derstädes, just då kalabaliken började, samt ut-

nämndes, efter hemkomsten till Sverige, till kyrko-
herde i Wasa, bvilket embete han likväl aldrig

tillträdde. Han tyckes hafva varit af ett oroligt

lynne och en tvetydig karakter. Redan under slu-

tet af Carl XU:s regering framkom han med an-

gifvelser om hemliga stämplingar, hvilka skulle

varit å hane, och hvårföre han beskyllde åtskilli-

ga högt uppsatta personer. Ed lika angifvelse för-

nyade han nnder Ulrika Eleonora, men utan någon

framgång. Tvertom väckte han misstankar mot
sig sjelf, och, för att undvika deras följder, rym-
de han till Köpenhamn, ingick der i förrädiska an-

läggningar med Danske och Ryske ministrarne, lof-

vade att åt dem öfverlemna Landskrona fästning,

och skulle afresa till Petersburg, för att vidare

fullfölja sitt företag. Gripen i Hamburg, på Sven-

ske residentens begäran, fördes han till Stock-

holm, insattes i samma fängelse som baron Görtz

bebott, ställdes inför en af ständerna tillsatt kom*
mission, dömdes till döden och halshöggs, utanför

Skans tull, d. 4 Juli 1720, i en ålder af 43 år>

På afrättsplatsea höll han ett ganska kraftfullt och

väl sammansatt tal, hvilket, i förening med de då

rådande partitvisterna, hos mången väckt den för-

modan, att han fallit ett politiskt offer för hatet

och kabalen. Sjelf erkände han likväl, att han

bl ifvit rättvist dömd efter Sveriges lag.

Bre*ttter,' annex till Björsäter, beläget i Kinna

kontrakt af Skara stift, . 1| mil S.V. från Marie-

stad, £ mil från Wenern; består, jemte annexet

Lugnas, af 30 £ mtl. och har 450 invånare; dess

areal utgör 3,263 tunn!., af hvilka 35 äro sjöar

och kärr. Adr. Mariestad.

ttrette, har fordom, en ganska kort tid, varit en

stad, belägen i Wassenda socken af Wenersborgs

län, vid ändan af sjön Wassbotten, mil söder

från Wenersborg. I jorden finnas ännu tecken af

gator, ugnar och källare. Danskarne lägrade sig

här under kriget år 1612. Staden fick privile-

gier af konung Gustaf Adolf år 1620. En graf

och vattuledning tillernades 1635, emellan Brette

och lilla Edet. Brettes borgerskap flyttade, efter

befallning år 1042 v till Wenersborg, hvilket då

anlades , emedan stadens inskränkta läge och Wass-
bottens uppgrundande, till olägenhet för sjöfarten,

gjorde det nödvändigt, att komma närmare till sta-

dens större vatten. Brette var en af de städer,

uti hvilka Danskarne förunnades frihandel, genom
traktaten i Sjöred år 1624.

Urevlarium, en andaktsbok för katbolska kyr-

kan. Den innehåller korta utdrag ar bibeln, kyrko-

fäderna och helgon-legender, jemte böner och hym-

ner, m. m. Namnet betyder förkortning, samman-
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drag. Ett breviarium år egentligen bestämdt till

dagligt asketiskt brak.

Brerlk, annex till Grefbeck, beläget i Kåkinds

kontrakt af Skara stift, 1 J
mil N.N.O från Hjo,

vid Wettern, 1 £ mil från Carlsborg; består af 18

ratl. och har 1,000 invånare. Dess areal utgör

10,368 tunnland, hvaraf 325 äro kärr och sjöar.

Adr. Hjo.

Brlckarhufvud , ett i Norrland bekant namn på

en apptågsmakare, hvars befattning är att vid

bondbröllop, särdeles andra och påföljande dagar-

ne, underhålla sällskapet med hvarjehanda lustiga

tillställningar. Denne oundgängelige gäst kallas

på andra orter Stabbgubbe. Ju vänskapligare en

sådan spökat ut sig, och dess flera löjliga upptåg

han haft, desto mera har han behagat sällskapet;

hvarfore ock en sådan bröllopsnarr, utom välpläg-

ning, äfven far brudgåfvor. I förra tider skall

han äfven följt med brudskaran till kyrkan; men
som deraf ofta uppkommit förargelse under guds-*

tjensten, har denna sed blifvit afskaffad.

Brigader. Före Gustaf Adolf den Stores tid

uppställdes infanteriet i stora s. k. tertier, massor

af flera tusen man, svåra att röra och snart brag-

ta i oordning. 1 deras ställe inrättade Gustaf Adolf

de s. k. brigaderna, dels hela af 2,016 man, dels

hal fva af 1,008, hvilka bestodo af smärre divi-

sioner musketerare och pikenerare, ställda på kor-

ta afstånd från bvarann, så att de lätt kunde

inbördes understödja hvarandra. Häraf blef seder-

mera den namnkunniga Gustavianska kolonnen.

»rljrltta eller Brita, den heliga, dotter af Up-
lands-lagmannen Birger Pehrsson till Finnestad, af

Brahe-ätten, var, näst Erik den Helige, Sveriges

förnämsta helgon, men i den katholska verlden

mera ryktbar än han samt ett af Romerska kyr-

kans mest ansedda qvinliga helgon. Hon lärer haf-

va varit född år 1303. Endast 13 år gammal
giftes hon med den lS-årige Ulf Gudmarsson, se-

dermera lagman i Nerike och blef moder för åtta

barn. Benägen för andakts-öfaingar, lifvad af ett

fromt nit och hängifven åt allt det svärmeri, som,

deraf kunde alstras, ingaf hon äfven småningom

sin man .enahanda tänkesätt, hvilka för öfrigt vo-

ro tidens allmänna, Efter en resa, som begge fö-

retagit till S:t Jagos graf i Gompostella och an-

drå heliga orter, skiljde båda makarne sig åt i

säng och säte, och gingo in i hvar sitt kloster,

der Ulf Gudmarsson afled år 1344. Nu inträdde

hans enka åter i verlden, började hafva syner och

uppenbarelser, öfverträffade alla andra i andakts-

öfningar och späkningar, och blef snart ansedd för

ett helgon. Hon predikade, varnade, bestraffade

och skonade dervid ingen, icke en gång konung

Magnus Smek, med hvilken hon var i skyldskap.

Hennes .spådomar och straffpredikningar föreföUo

honom ofta besvärliga, hvarfore han också stun-

dom på skämt frågade hennes son, Birger Ulfson,

som vistades vid hans hof : "Hvad månne din mo-
der, vår franka, i natt har drömt om oss?" År
1346 lemnade hon Sverige, reste omkring i Eu-

ropa, emottogs med mycken aktning af påfven och

allestädes bvart hon begaf sig, gjorde år 1372

en förd HB Jerusalem och afled, vid återkomsten

derifrån, i S:t Laurentii kloster i Rom, den 23
Juli 1373, i en ålder af 70 år. Många underverk

tillskrefvos hennes lik och hennes uppenbarelser

fylla ett tjockt band. Detta oaktad t fördröjdes

hennes kanonisation i 18 år, till d. 7 Okt. 1391,
då den försiggick med många högtidligheter. Hon
hade, under sina sista lefnadsår, börjat bygga ett

kloster i Wadstena, bvilket blef stammen för den
andeliga orden hon stiftade, och spridde sig till

många Europeiska länder, under namn af Brigit-

tiner-orden. Fyratio kloster lära hafva tillhört

densamma i och utom Sverige.

Brlffftttaa d»aj, S:t, har under katholska tiden

blifvit firad d. 7 Okt. som en högtidsdag, till

minne af ofvannämnde Brigitta.

Brlfflttlner-ordeii* S:t Brigitte stiftade denna

orden efter S:t Augustini reglor, men kallade hen-

ne S:ti Salvatoris orden, emedan, efter hennes

föregifvande, frälsaren sjelf skall hafva densamma
för henne uppenbaradt. Orden konfirmerades ej

förr än år 1363, af påfven Urban V, och hade

den blott ett kloster i riket nemligen i Wadstena

,

men utoai landet funnos sådane i Nådendal, Dan-
zig, Florens, Reval, Rom och andra orter.

Brliner (mythol.), så hette den salen i Gimle,

der de tappre skulle, efter döden, få dricka ett

kosteligt mjöd. Man ser deraf, att en stark och

rusande dryck ansågs hos de gamle Skandinaverne

bland ett af hufvudvilkoren för sal 1het ocb trefnad.

Brimaliu** Se: Brömsehus.

Brluialsteu eller BrOmsentenar* Man har haft

anledning till tvifvel, om stenarne på holmen vid

nuvarande Brömsebro, äro de rätta Brömsestenar,

som från urminnes tid utgjort gränsmärke emel-

lan Sverige ocb Danmark, och hvilket man förut

antagit. Men på bäckens södra sida och byn Tom-
bäcks ägor, ungefär en balf mil längre upp utmed

Brömsebäck, förekommer en flat häll eller klip-

pa, något höjd öfver jordbrynet, hvilken allmänt

kallas Brömsehall, och på bäckens norra sida å
Mellan-Appleryds ägor, midt emellan tvenne kärr,

de s. k. Brömskärren, en stor jordfast, fem alnar

hög, ganska vidlyftig sten, som af folket kallas

Bromsen. Denna torde vara den rätte Brimsisten,

som i alla gamla handlingar omtalas, så vida det

icke uttryckligen heter att stenen restes till gräns-

märke, utan att endast linjen gick igenom den-

samma. Ännu längre upp på Blekingska, sidan och

hemmanet Björkelycke utmark, förekomma två häl-

lar på en höjd, om hvilka allmogen berätter att

tvenne konungar der en gång afslutet fred.

Brlnaj» Krlamd Samuel 9 brorson till Lager-

bring, hist. professor vid Lunds universitet, en
utmärkt mathematikus. Född 1736, död 1798.

Brlna;» Ebbe Samuel» historiarum professor i

Lund, född d. 24 Juli 1785, blef år 1821 filos,

theoret. professor, men utan lön, så att han först

två år senare fick en adjunkts-lön och år 1830
ordinarie professors-lön. Har sedermera blifvit

flyttad till den historiska professionen. Han bar

ntgifvit Grunderna till Svenska Civil-tagfarenheten

;
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éet keHga landet; Om stat, statsförfattning ock re-

presentation , i afseende på Sverige, m. fl.

Brångetofta 9 en socken, jemte Ljunga och Hylle-

tofta, belägen i Westra härads kontrakt af Wexjö
stift och Jönköpings län, 5 mil S.O. från Jönkö-

ping, 7 1 mil från Wexjö. Socknen hör till 2 kl.

kölisist, har 1,496 invånare och består af 37 J

mtl. Dess areal utgör 19,440 tunnland, hvaraf

1,020 äro kärr och sjöar. Adr. Wexjö. Under

den torra sommaren 1818, d% nästan alla brunnar

i orten uttorkade, uppvällde, i Juli månad, på
hemmanet Haraldstorps ägor, en källa, hvilken gaf

60 kannor i minuten.

Briogiva, Israel Micolal, juris professor i

Upsala, en på sin tid högt aktad akademisk lära-

o-e, och hvilken bildat riksdrotset Pehr Brahe. Född

1588, död d. 29 Jan. 1662, då han, på Upsala

gata, blef omkullskuffad af skenande hästar och

så illa skadad, att han endast lefde 13 timmar

därefter.

Brlnriteoerg* kulle» i grannskapet af Weners-

borg. Gustafs slussar äro inrättade vid Carls graft

som här går fram. Här finnes ett boställe för sluss-

inspektören, samt kronans förrådshus, hvilka
,
jemte

branneribyggnader, åren 1808 och 1814 tjenade

till sjukhus. Se vidare: Carls graf.

rlaknao, Carl Gustaf, född i Brännkyrka

socken d 24 Febr. 1764, bildades vid Tyska upp-

fostringsanstalter och universiteter, samt inträdde

först vid 27 års ålder i tjenst uti konungens kabi-

nett för utrikes brefvexlingen; har sedan blifvit

använd i diplomatiska värf, uti Paris och Berlin, och

såsom envoyé på sistnämnda ställe samt i London

;

tidtals förestått hofkanslers-embetet och varit le-

damot i allmänna ärendernas beredning, intill dess

upplösning år 1840, ledamot af vetenskaps-, vit-

terhets- och Svenska akademierna, Kom. af N. 0.

Adlad 1808 och upphöjd i friherrligt stånd, då

han år 1835 skänkte sin dyrbara boksamling åt

Upsala akademi. Har utgifvit: Gedichte, tvenne

band, Philosophische Ansichten, Tankebilder (i tidskrif-

ten Svea), Vitterhetsförsök, två delar, samt erhöll

Svenska akademiens stora pris för poemet: Snil-

lets Verld.

ris (sjöterm), en måttlig kultje, hvarvid bram-

eller toppsegel kunna föras.

Brista* (mythol.). Gudinnan Freja ägde ett ut-

märkt kosteligt halsband, kalladt Brising eller

Brisinga-smycket, hvarom talas i de nordiska sa-

gorna. Fyra de skickligaste dvergar hade för-

färdigat det.

Brtimene» annex änder Börstig, beläget i Wil-

ska kontrakt af Skara stift, 1
J-

mil S.S.V. från

Falköping; dess areal utgör 5,115 tunnland, hvar-

af 500 äro sjöar och kärr. Folknummer och hem-
mantal upptagas jemte modersocknens. Adr. Fal-

köping.

rita 9 dotter af Thore Stensson Bjelke till Fo-

gelvik, Carl Vin Knntssons första gemål, förmäld

med honom 1431 och död 1437.

ritat dotter till Carl Knutsson och dess andra ge-

mål Catharina, gick in som nunna i Wadstena klo-

ster år 1456) och dog därstädes 1469.

Briftneeetaommarii kallas af allmogen fyra da-
gar af Oktober månad, hvflka infalla kring d. 7 i

samntå månad. Man har anmärkt, att vackert väder
merendels inträffar på dessa dagar.

Bro 9 ett härad, beläget i Upsala läns l:sta fög-

deri, och innefattar Vestra Ryd med Näs, samt Bro,

med Lossa. Häradets areal utgör 33,512 tunnl.,

hvaraf 880 äro sjöar och kärr; det består af 168 £
mtl. och har 2,416 invånare.

Bro skeppslag » är beläget i Stockholms läns 4:de

fögderi, och innefattar Wätö och Bro socknar; be-
står af 161 mtl. och har 3,305 invånare. Dess

aieal utgör 52,788 tunnland, hvaraf likväl 2,800
äro sjöar och kärr, samt 1,041 hörande dels till

Frötuna skeppslag, dels till Lyhundra härad.

Bro» en socken, hörande till 2 kl. konsist., är

belägen i Lyhundra kontrakt af Upsala stift, Bro
skeppslag af Stockholms län , 7 } mil från Upsala

,

1J mil N.N.O. från Norrtelje, vid Saltsjön. Sock-
nen består af 102£ mtl. och bar 1,840 invånare.

Dess areal utgör 29,183 tunnland, af hvilka 810
höra till Lyhundra härad och 2,280 äro sjöar och

kärr. Adr. Norrtelje.

Bro» en socken, med Lossa, belägen i Håbo kon-
trakt af Upsala stift, Bro härad af Upsala län,

och 4£ mil S. från Upsala, vid Mälaren. Sock-

nen hör till 2 kl. patr. och jus patronatus till-

kommer ägaren af Brogård. Socknen består at

35 1 mtl. och har 750 invånare; af dess areal,

10,299 tunnland, äro 380 sjöar och kärr. Adr.

Stockholm, Tibble.

Bro» en socken, hör till 2 kl. konsist., och är

belägen i Köpings kontrakt af Westerås stift,

Åkerbo härad af Westmanlands län, 4 mil V.S.V.

från Westerås och \ mil V. från Köping. Hertig

Gustaf Adolf erhöll 1609 denna socken i förläning.

Den har en areal af 18,699 tonniand, hvaraf 1,080
äro sjöar och kärr, samt består af 40 mtl. In-

vånarnes antal utgör 1,083 personer/ Adr. Kö-
ping. — Igenom socknen flyter den så kallade Hed-
strömmen, hvilken bär drifver 2:ne qvarnar, nem-
ligen Ekeby och Lyftinge. Här är Botstre borg belä-

get (se detta ord). Åtskilliga ättehögar förekomma
äfven, såsom vid Jolbron, Bolstre by, Ekeby, Hög-
by, m. m. Kyrkan bör till de äldre. Här har

intill senare tider blifvit förvarad en gammal rust-

ning af jern. I kyrkan hvilar stoftet af den rykt-

bare Johan Stjernböök.

Bro 9 en socken, jemte Brastad ocb Lyse, med Ly-
sekils kapell, hör till 2 kl. reg., och är belägen

i Wikornes kontrakt af Götbeborgs stift, Stånge-

näs härad af Bohus län, 3£ mil V.N.V. från Ud-
devalla, vid hafvet. Socknen består af 52 mtl.

med 2,050 invånare och har en areal af 18,792

tunnl., hvaraf 320 äro sjöar och kärr. Adr. Udde-
valla. — År 1682 tillöktes socknen med 9 hem-
man, på ansökan af en vid namn Ove Tegnér. Bro

kyrka, som blifvit ansedd för en af de yngre,

namnes i handlingar från 1300-talet: — Bro socken

förvarar åtskilliga historiska, blodiga minnen, från

äldre tider. Vid Tdrtöf blef den vilde konung Ha-
rald Gille, på Larsmesso-afton 1134, besegrad af

konung Magnus Blinde, hvilken tillfogade honom

24
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•tort nederlag och tvang honom alt flykta tffl

Danmark. Här finnas likväl inga fornlemningar, som

erinra derom; men vid gården Skärstad gå säg-

ner om en stor slagtning, hvilken der blifvit hål-

len , och i några upplagor af Sverres saga omta-

las, att det var i dalen mellan gården och bäc-

ken, som konung Sverre, år 1199, slog Baglerne,

samt de med dem förenade bönder från Sotenäs,

Stångenäs och Foss. Ättehögarne vid Hallebacka ,

uti hvilka man funnit brända lik, hafva ingen ge-

menskap med denna händelse. Det fordna Carls-

borg har legat i denna, socken. Här utvisas äfven

Långben Reses graf. Märkliga stensättningar nästan

af alla slag förekomma ofta.

Bro 9 annex till By socken, beläget i Nors kon-

trakt af Carlstads stift, 4 \ mil S.V. från Carl-

stad, vid Wenern; består af 24 £ mtl. och har

1,606 invånare. Af dess areal, 22,009 tunnland,

äro 570 sjöar och kärr. Adr. Carlstad eller Åmål.

Bro 9 annex under Weskinde, beläget i Wisby stifts

norra kontrakt, 1 mil O.N.O. från Wisby; består

af 6 mtl., med 268 invånare, och har en areal af

6,295 tunnland, hvaraf 220 äro sjöar och kärr.

Kyrkan är byggd år 1196. Här är en liksten

med runor. Vid kyrkan finnes en offerbrunn och

elt offerställe.

Bro bertigesäte, beläget i Warnum, der Christine-

hamn sedan byggdes, anlades af hertig Carl, om-
kring år 1570, hvilket årtal varit, intill senare

tider, synligt i de hvälfda och ännu qvarstående

källarne; men är numera utplånadt. Byggnaden

öfver dessa källare var 30 alnar lång och 22 al-

nar bred. En del af fisket vid Kummelön lades un-

der gården, men anslogs sedan till Kroppa. Här

vistades hertigen och hade derstades äfven en gårds-

predikant. Herr Nils Wenonius var kapellan på
Bro år 1575, och år 1583 blef hofpredikanten

härstädes, Knut Christoffersson , befordrad till Ar-
vika pastorat. När Mariestad år 1 583 fick stads-

privilegier, erhöll dess borgerskap serskildt till-

stånd att drifva handel på denna trakt, hvilken af

dem ömsom kallades Warnums-hamn
,

Brohamna,

eller blott Hamna. Denna sistnämnda benämning

nyttjas ännu af en del Westgöther, hvilka, efter

gammal vana, med sina fartyg stundom besöka denna

ort och drifva handel med Christinehamns-boerne.

Bro 9 tingslag, på Gottland, innefattar socknarne

Fohle, med Lockrume, samt Weskinde, med Bro.

Broberg, Peter, var krukmakare i Skenninge,

och hade år 1765 försökt att af lera göra ett

slags orgelverk, med 7 stämmor och pedal.

Broborg:, ett gammalt fäste, beläget i Långhun-

dra härad af Upland. Allmogen förmäler underli-

ga sägner om detta fäste, hvaraf ännu synas be-

tydliga lemningar.

Broby, annex till Källby, och numera forenadt der-

med, beläget i Kinna kontrakt af Skara stift, 1 £
mil Ö. från Lidköping, mil från Wenern; består

af 7£ mtl., och har en areal af 1,319 tunnland

jord. Folkoummern upptages under modersocknens.

Adr. Lidköping.

Broby 9 annex under Björnekulla, beläget i södra

Åsbo kontrakt af Lands stift, \\ mil S.S.O. från

Engelholm och 1 \ mil N.O. från Helsingborg; har

825 invånare och består af 10-J- mtl. Dess areal

utgör 2,0 1# tunnland, hvaraf en mindre del finnes

i Luggude härad af Malmöhus län, och endast 4

tunnland äro sjöar och kärr. Adr. Åby.

Broby» en socken, med Emitslöf, hör till 2 kL
reg. , och år belägen i Östra Göinge kontrakt och

härad af Lunds stift och Christianstads län, 2f
mil från Christianstad. Socknen har 1,565 invå-

nare och består af 29 *- mtl. Dess areal utgör

14,071 tunnland, hvaraf 580 äro sjöar och kärr.

Adr. Christianstad.

Broby, i Bettna socken af Södermanlands län, 2
mtl., 4 mil från Nyköping. Denna egendom lär

fordom hafva tillhört Ryninge-slägten. Christina

Ryning, dotter af ståthållaren Erik Nilsson Ryning

till Gimmerstad, vistades här år 1625, då bon

ganska ofta besöktes af borgmästaren i Nyköping,

Peder Larsson. Detta kärleksäfventyr upptäcktes

af Christinas husprest, Påfvel Andrea?. Peder Lars-

son dömdes till 2,000 dalers böter, Christina för-

bröt sina arfvegods, hvilka tillfullo hennes brö-

der, Erik, öfverste, och Bengt, kapten vid Söder-

manlands regemente; men Christina Ryning erhöll

senatens bref år 1631 , att behålla sina gods oqvald

intill öfvergången dom. Detta senatens bref utver-

kade hennes man Johan Conr. Fitinghof , då kap-

ten vid nämnde regemente, slutligen öfverste der-

vid och sist generalmajor. Som han till sin död

1685 fortfor att skrifva sig till Broby, lärer Ry-
ningarnes försök att afhända sin syster hennes

arfvegods varit fruktlösa, och de således förfelat

ändamålet med rättegången.

Brockfogel, åkerhöna, ljungspof (Charadrius apri-

carias), en till vadarnes första familj hörande fo-

gel, af 11 tums längd; ofvan svartbrun med täta

gula fläckar, i sommardräkt, svart änder, med
en hvit kant från pannan utåt halsen tHl magen,

i vinterdrägt, bals och bröst gråspräckliga, magen
hvit Förekommer om sommaren allmänt i hela

riket, likväl talrikast i de nordligaste laodskaper-

na
,
parvis spridd öfver fälten ; ankommer till Skå-

ne redan i Mars eller April
, på tåget norr ut , och

återvänder i September och Oktober, på återvägen

till det sydligaste Europa, der den öfvervintrar.

Lätet är ett starkt hvisslande "ply-pulyryit tyryyt-

tyryyt? Äggen äro ljust olivegröna, päronformi-

ga med svarta fläckar, samt läggas 4 stycken i en

liten fördjupning på en tufva. Födan består af

insekter, larver och isynnerhet daggmaskar. Köt-
tet, framför allt ungfogelns, är ganska godt, och
den jagas derföre under sträcktiden i September,

dels medelst skjuthäst, dels medelst krypskytte.

Brociiian, Uffla Reinhold 9 en flitig och skick-

lig fornforskare, assessor i antiqvitets-arkrVet och
särdeles vän af Langebek; född 1731, död 1770.
Hans samtid gjorde honom ej full rättvisa. Han
har utgifvit en afhandling om Runornas ålder, Sa-
gan om lugwar den Vidtfarne, och väsendtligt bi-

dragit att öka de Svenska och Danska samlingar-

ne af fornlemningar.

Broddarp, annex till Eriksberg, beläget i Åns
kontrakt af Skara stift, 3£ mil N.N.O. från Borå*;
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består af 9 ( mtl. och har 247 invånare. Dnss

areal utgör 1,412 tunnland, hvaraf blott 10 äro

sjöar oob kärr. Adr. Alingsås.

B*oddba, ett ställe nära intill Fabian, vid vä-

gen till Varggården, hvarest Berzelius och Gahn,

år 1814, oti ett stort stenblock af granit, upp-
täckte flere ovanliga mineralier och några af dessa

utaf alldeles ovanlig storlek och klarhet. Sålunda

funnos smaragdkristaller af 6 till 6 tams tvärlinea,

en topa&kristall af 8^ tams höjd och 11 tams dia-

meter vid den smala ändan, vägande 27 skalp.; ett

fragmentafen annan kristall, utan kristallytor, vä-

gande 84 skalp., tanlalitstycken af 11, 14 och 28
lods vigt, hvarföre hela blocket blef söndersprängd^

och dess fossiler pryda na mineralsamlingar. Dess-

utom förekomrao der gadolinit, yttrocerit, gahnit,

granat, yttretantal, gedigen vismutb, bergbeck,

albit, arsenikhaltig flasspat, glimmer och neutral

fluorcerium.

Breddeterf, en socken, jemte Hornberga, Sätu-

na och Bolam, hör till 2 kl. konsist., och är belägen

i Winköls kontrakt af Skara stift, Gudhems härad

i Skaraborgs län och 2 mil S.O. från Skara. Kyr-

kan, numera den enda i pastoratet, sammanbygg-
des åren 1821 och 1822 af församlingens fyra

små åldriga och förfallna kyrkor i annexerne.

Den ar af sandsten, har ett torn, och äger en

urgammal altartafla. På kyrkoherde-bostället sked-

de, 1329 på S:t Marci Evangeliske dag, en för-

likning emellan konung Gustaf I, genom dess ut-

skickade, och de upproriske Westgötherne. 1 pa-

storatet förekommer det bördiga säteriet Båltorp,

om 3 mtl. Af ålderdoms-lemningar finnas i den-

na socken åtskilliga, deribland på Uoroberga ägor

en vidlyftig stensättning, kanske ett offerställe.

Detta minnesmärke är beläget på en s. k. Ekorna-

vall. Socknen består af 6| mtl. och har 396 inv.;

dess areal utgör 856 tunnland jord. Adr. Skara.

Bre4or»*on f Abralmm, son till Broder Assar-

son Tjurhufvud, riddare och riksråd, stod i myc-
ken gunst bos drottning Margaretha, hvilken gaf

honom många förläningar, och använde honom vid

flerfaldiga vårf, både krigiska och fredliga. Så-
lunda anförde han, jemte Algot Månsson, den styr-

ka, som belägrade Stockholm, då det innehades af

AlbrekU anhängare, och han berömmes mycket för

sin tapperhet, vishet och rikedom. Detta tyckes

hafva retat Erik XUI:s afand, och han begagnade

förevändningen dels af några enskildta anklagel-

ser för tilltagsenbet och våld, dels af långsamhe-

ten vid slottet Sonderburgs belägring, under Abra-

ham Broderssons befäl, för att låta* döma ho-

nom till döden och halshugga honom, d. 27 Ang.

1410. Drottning Margaretha tog detta ganska

illa, och då hon ej kunde rädda sin gunstling,

stiftade hon messor för hans själ. Hon inrättade

nämligen ett nytt kapell vid Lunds domkyrka, der

messor skulle läsas både för hennes och hans ro

och hvila, hvartill hon anslog allt sitt gods i Thu-

ringe inom Oxie härad, samt 309 mark Lybsk. Det-

ta gaf ett nytt stöd åt ryktet, att den nåd, hvari

éen aflidne stod hos henne, hade andra skäl, än

oadaat hans förtjenster om staten. Det sades till

och mod, att en dotter varit frukten af denna hen-

nes ynnest för Abraham Brodersson, samt att den-

na dotter blifvit uppfostrad i Wadstena.

Brodiau, Johanne*, hade varit Carl Xzs hof-

predikant, men måste, för sin svaga helsa, begä-

ra att från Polen, der konungen vistades, fa åter-

vända till Sverige. Hah utnämndes till den förste

Svenske superintendent på Gottland, när denna ö

ånyo kom under Sveriges lydnad, men blef, vid

början af Carl XI:s krig med Danmark, förd af

Danskarne fången till Köpenhamn, dér han lärer

hafva lidit mycket, till tröst hvarföre Carl XI år

1678 utnämnde honom till biskop i Westerås,

hvilken värdighet han dock ej behöll längre än till

d. 8 Nov. 1680, då han afied, 61 år gammal.

Hans efterträdare i äktenskapet och i superinten-

dents-embetet på Gottland, den namnkunnige Spe-

gel, har öfver honom författat en lång Latinsk

grafskrift, som ännu finnes öfver hans grift i We-
sterås domkyrka.

Broen, Abraham de» död 1804, i en ålder af

45 år, en utmärkt skådespelare vid kongl. thea-

tern i Stockholm, och, likasom hans fru, öfver-

sättare af flera talpjeser, erhöll af Gustaf Adolf

privilegium på uppförandet af en theater å Djur-

gården, hvilken fick hållas öppen hvarje år från

d. 1 Maj till d. 1 Okt., och hvartill plats upplåts

åt honom. Den blef färdig år 1801, och, ehuru

ytterst enkel till sin byggnad, såsom uppförd en-

dast af bräder, äger den likväl ännu bestånd.

rogÄrdent beläget i Skara landsförsamling , har

förut varit prebende-bemman åt äldsta filosofie-

lektorn vid Skara gymnasium, blef d. 8 Maj 1775,

genom ett kongl. bref, anslaget åt prof. P. Uernqvist,

till inrymme för en veterinär-skola. 11. lät åren

1778 och 1779, på egen bekostnad samt 4,000

daler s. m. statsbidrag, på de vid gräfningen fun-

na lemningarne af det fordna Franciskaner-klostret,

uppföra en ansenlig byggnad. Inrättningen har fatt

donationer af åtskilliga personer. Franciskaner-

munkarne hade bär fordom sin brunn. Vattnet, som

biskop Brynolf lät bemta härifrån, hade åtskilliga

gånger, enligt sägen, under vägen blifvit förvand-

ladt till vin.

Brek (mythoL), en dverg, broder till Sindri. Beg-

ge voro, likasom alla andra dvergar, utomordent-

ligt skickliga i smidandet af alla slags metaller.

Brek , Jffanjiia» Knutson» en myndig man un-

der Erik Läspes regering, som efter hans död gjor-

de anspråk på thronea. Ett parti var verkligen

för honom eller hans son Knut Månsson, medan ett

annat arbetade för Knut Långes son, Filip, och för

att förekomma vådorna af ett inbördes krig, hvar-

med desse kronpretendenters anspråk hotade, på-

skyndade man konungavalet. (Se: Birger Jarl.)

Dalin uppgifver, att denne Magnus Brok var gift

med konung Erik Knutssous dotter, Sigrid, men hvil-

ket icke antages af Sh. Rosenhane, och ej heller

stämmer öfverens med tidräkningen.

Broklaa (fordom Bro), ett säteri om 5 hemman,

beläget i Wårdnäs socken af Östergöthland. Ilar

utmärkt vacker belägenhet, åbyggnader af sten,

samt präktiga trädgårdar och parker. Bro har
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Tarit ett urgammalt herresäte, och innehades af

konungarne Sverker och Waldemar, Bo Jonsson

Grip, Falkenbergar, ra. fl.

Brolin*, Gutari bergsrad, öfverdirektör vid

mynt- och kontrollverken, ledamot af vetenskaps-

och landtbruks-akademierna , < R. af W. 0., en af

den inhemska industriens förtjenstfullaste befräm-

jare, hvilken, efter att under en resa i England haf-

va inhem tat noggranna underrättelser om dess fa-

briksväsende, särdeles för bearbetning af jern och

metaller i allmänhet, hvaraf resultaterna medde-
lades uti de af honom utgifna Anteckningar under

en resa i England, sökte, och lyckades äfven ge-

nom brukssocietetens understöd, att här infora åt-

skilliga af dem, hvaribland isynnerhet må nämnas

tillverkningen af gjutstål samt deraf förfärdigade

kirurgiska instrumenter och andra fina eggjern,

äfvensom af lackerade eller s. k. japanerade bleck-

arbeten. Dessutom bidrog han på mångfaldigt

sätt, att sprida alla slags nyttiga uppfinningar,

hvarför man alltid kunde vara säker att hos ho-

nom finna råd och upplysningar i sådana ämnen,

för hvilket ändamål han ej skydde några uppoff-

ringar. Genom sina Bref om ångbåtar , har han

uti icke ringa mån hos oss bidragit till kännedomen
om och utbredandet af detta förträffliga transport-

medel. Med grundliga kunskaper i bergsvetenska-

pens alla grenar, förenade han en ovanlig hända

-

färdighet, hvilket gjorde det lätt för honom, att

sjelf lägga handen vid förfärdigandet af de mo-
deller och maschiner, som voro nödiga for hans

försök. Dess grafvård på Maria kyrkogård innehål-

ler följande träffande inskrift: "Gustaf Broling, bergs-

råd m. ra. , född 1766, död 1838. Svenska industri-

ens annaler förvara minnet af hans verksamhet."

Broling, Carl Abraham, den förres brorson,

född i Nerike år 1789, grundlade genom sin far-

broders undervisning sin skicklighet som gravör,

och utarbetade först, under hans ledning, plan-

cher till dennes "Anteckningar under en resa i

England", sedan har han till Sverige först in-

fört den Engelska konstgravyren, hvilken verkstäl-

les genom maschineri, och blifvit af honom använd
till förfärdigande af de nya bankosedlarna. Han
var den förste , som i Sverige använde stereoty-

pien 1832 för bankens sedeltryckning; tillika har

han uppfunnit en mekanik, hvarigenom, i en van-

lig boktryckarpress, utom tryckningen, äfven nume-
reringen på sedlarna verkställes, så att samma num-
mer endast förekommer på ett sedel-exemplar i sen-

der, och det nästa erhåller den i ordningen närmaste.

Broinan, Lur*, häradshöfding, burggrefve i Malmö,
assistansråd vid Skånska general-guvernementet och
kanonikus i Lund, adlad. Född 1615, död 1667.
Utgaf, under ett vistande i Amsterdam, år 1664,
en numera sällsynt skrift: Epistola virorum nrtn-

cipum iltustriumque avi cujusvis. Hans hustru Ma-
ria Noréen blef genom sitt förra gifte farfarsmor

åt den sedermera bekante

11roman, Krland , son till den allmänt aktade

lagmannen Carl Broman. Erland gick en egen väg
till lycka : hofgunstens. Han stod nemligen i sär-

deles ynnest hos konung Fredrik, som använde ho-

nom förnämligast i egna angelägenheter oeh be-

fordrade honom på allt sätt, så att han blef friher-

re, president i kommerse-kollegiura oeh Serafimer-

riddare. Född 1704, död 1757.

Broman 9 Fredrik Konrad» rikshistoriograf

,

död d. 2 Maj 1800, endast 42 år gammal, har

utgifvit: Brej om de skyldigheter en historieskrifoare

kar alt iakttaga
,
Anteckningar t Svenska kyrkohisto-

rien , En afhandling om de [ordna adetiga värdighe-

ter i Sverige, hvilken belönades af vitterhets-aka-

demien, och har författat ett större arbete: Johan

IU:s historia, hvilket, nära färdigt, afbröts genom
hans förtidiga död. Den adeliga Bromanska ätten

utgick med honom.

Bromellui, Olof» utmärkt läkare, promovera-
des till doktor i Leyden år 1673, blef ledamot i

kollegium medikum och i kommissionen öfver troll-

väsendet, ändtligen provincial-medikus i Göthe-

borg, der han dog år 1705, nära 66 år gammal.
Var en ganska skicklig botanist, och har utgifvit

flera skrifter i naturhistorien. Ett örtslägte är

uppkalladt efter honom. Hans son

Bromell, Hagnui von» omfattade sin faders

yrke, men då han, genom sin halfbroders död, kom
1 besittning af en då för tiden betydlig förmögen-

het, upphörde han med praktiken och använde i

stället sin tid att öka den samling af natnralier,

mynt och medaljer, hans fader efterlemnat. Ut-
nämndes till anatomie professor, men npphörde

snart med denna befattning, blef assessor i kolle-

gium medicum, samt ändtligen dess preses; slutli-

gen arkiater. Född 1679, död 1731. Han skall

hafva varit ovanligt liten till växten och af ett

gladl lynne. Har utgifvit några skrifter i medi-

cinska och andra vetenskapliga ämnen.

Bromma 9 en socken i vestra Roslags kontrakt af

UpsaJa stift, Sollentuna härad af Stockholms län,

belägen £ mil N.V. från nufvudstaden, vid Mäla-

ren, och hör till 3 kl. reg. Socknen består af

2 7 1 mtl. och har 621 invånare. Dess areal ut-

gör 4,744 tunnland, hvaraf blott 45 äro sjöar

och kärr. Adr. Stockholm.

Bromma 9 annex till Söfvestad, beläget i Ljunits

och Herrestads förenade kontrakt af Lunds stift,

mil N. från Ystad, samt utgör ett alternativt kon-
sist, och patr. pastorat af 2 kl. Patronats-rät-

tigheten tillkommer ägaren af Krageholm. Sock-
nen består af 15 £ mtl. och bar 530 invånare;

dess areal utgör 1,689 tunnland, af hvilka 45 äro

sjöar och kärr. Adr. Ystad.

Broom (Tabanus), ett till insekternes / 7:de ord-

ning, tvåvingar, hörande slägte, hvaraf flera slag

förekomma hos oss , hvilka alla äro blodsugare i or-

dets egentliga bemärkelse, undanlagande honorna,

som icke nära sig af blod och äro sällsynta. Lar-

ven, som närer sig af gödsel, undergår sin för-

vandling i sådan, och insekten framkommer utbil-

dad i Juli månad samt är, isynnerhet vid instun-

dande regn, plågsam för både raenniskor och

boskap, emedan dess stygn äro ganska smärt-

samma. Oaktadt den ringa qvantitet blod de

kunna förtära, hafva de dock blifvit ansedda for

nyttiga åderlåtare för boskapen samt befrämjande
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dennas hälsa, så väl genom bloduttömningén , som
genom den rörelse de nödgas taga, för att bort-

jaga dem. Se vidare: Hästbroms, Rehnbroms.

Bromilierfet , ett berg, i Norrberke socken af

Dalarne, med flere jerngrufVor samt .anvisningar på
kopparkis.

Bronäf 9 1 mtl. säteri i Häreneds socken af Ska-
raborgs län, har vacker åbyggnad. Fältherren

grefve Lennårt Torstenssons förfader ägde och

skrefvo sig till Bronäs.

Brooonian, Carl Ulrik» konrektor vid Tyska
skolan i Stockholm, död den 9 Mars 1812, i en

ålder af 29 år, känd som författare af ett Äre-

minne öfoer Oxensijerna, ntgifvare af: Mayazin för

föräldrar och lärare, En berättelse om Tysklands

undervisningsverk, m. fl., beskrifves såsom en man
af särdeles älskvärda umgängesgåfvor och ett mildt

och intagande lynne. WalJin har, i anledning af

hans förtidiga död, författat ett af sina skönaste

skaldestycken.

Broasa eller Bränna 9 en halsprydnad, hvilken,

från början af medeltiden , varit i bruk hos Svenska

allmogen! Den satt fastad på halskedjan och var

af silfver eller guld-, samt ganska prydlig. Redan
år 1366 omtalas Bralza eller gulllhäken, och år

1472 *gvltbraiz lagd med stena." Ännu är detta

smycke, på vissa orter och nnder gamla namnet,
brukligt i några Svenska landsorter. Sålunda hör
brotaan af silfver oundgängligen tfll en Sorunda

-

qvinnas helgedagsdrägt. — En Svensk blomma
(Achillea millefolium) bär, på åtskilliga ställen,

namn af Brotza, förmodligen just för blomvippans

likhet med en "Brotza inlagd med stenar." —
Stotpa-brotz , hvilken omtalas i en handling af år

1297, torde beteckna en med prydligare hufvnd

försedd nål, bröstnål.

Brottmål. Dessa utgjorde förlidet år 1844 det

betydliga antalet af 28,835, hvaribland likväl mån-
ga af ringare beskaffenhet, jemte så kallade po-
lisförseelser, emot ordning och renlighet i städer-

na. För grörre brott tilltalade voro 582 och för

stöld 4,119. Man räknar att på landet har 1

person af 109 varit tilltalad och 1 af 233 sak-

fald. I städerna 1 af 18 tilltalad ocb 1 af 23
sakfald. Brännvinssupandet och en felaktig orga-

nisation af fängelser och straffanstalter hafva, utan

tvifvel, betydligt bidragit till brottens stora till-

växt nnder senare tider.

Brottstuajor, kallas i Skåne små, i jordsluttnin-

gar uppförda hus, i hvilka landtmannen torkar,

bryter, skäktar och häcklar lin och hampa. De
äro ofta byggda ned i sjelfva jorden, såsom en

iskällare. De hafva många fördelar, såsom att de

länge hälla värmen, icke äro eldfarlige, m. m.

Brottvall» en by i Stöde socken af Medelpad,

deraf märkvärdig, att på dess ägor fnnnits en kit-

tel med några gamla silfvermynt, samt i närheten

en stor armring af guld, hvilken blef såld som
messing i Hodiksvall.

Brovall» andera* Se: Galdenblad.

Brovalilna » Johan, theol. doktor, professor i

naturalhistorien i Åbo, domprost och slutligen år

1749 biskop derstädes, ledamot af vetenskaps-

akademien; född 1707, död 175$. Författare af

tidskrifterna: Den filosofiske Merkurius ocb Svenska

Patrioten; — Tankar öfver natur ålkistor iens nytta

vid ungdomens uppfostran; — Betänkande om vattu-

minskninyen, m. fl.

Bruda-låt, bemärker hos allmogen brudspel, brud-

sång) och brudvisa. Namnet tillhör blott vissa land-

skaper, särdeles de norra. I vårt land finnas mån-
ga, både till ord och' melodi ganska vackra brud-

sånger; men de, som upptecknat Svenska folkvi-

sor och fornsånger, hafva alldeles förgätit, att

egna behörig uppmärksamhet så väl åt dessa, som
åt andra, till folkfestenia hörande qväden. Brud-

låterna innehålla vanligen ett loftal öfver bruden

o. d. — En Bohuslänsk brudsång begynnes sålunda

:

Bruden hon skulle en föredans ha,

Efter kommer bruden, ja bruden och jag; m. m.

Brudbadiituga* Enligt ett fornåldrigt bruk plä-

gade bruden bada aftonen före bröllopsdagen, och

denna plägsed kallades brudbadstuga, möbadstuga.

Bruden ledsagades af "jungfrur och hederliga hu-

strur." Framför dem buros drycker, som tjenade

till svalka och förfriskning. Efter öfverståndet

bad prydde de sig med kransar på hufvudet, och

spisade med hvarandra, hvarpå jungfrurna sofvo

hos bruden öfver natten. Men sådana badstugu-

qvällar, hvilka vanligtvis anställdes med mycken
ståt och stora gästabud, blefvo förbjudna år 1664.

Brudbänk (Isl. brudarbeckr , brudbeckr). Det

gamla talesättet: "sitta i brudbänk", betecknar

detsamma som det nyare, att stå brud. — Det

förra härleder sig deraf, att brudparet fordom dels

brukade sitta i en bred stol (beckr, bänk) medan
vigseln förrättades, dels hade en egen bänk i kyr-

kan, der vigseln skedde, samt en sådan i bröl-

lopshuset.

Bruddans, Det är mycket vanligt, att brudkro-

nan bortdansas på det sätt, att alla bröllopsflic-

korna dansa i ring kring bruden, som med för-

bundna ögon, står inom densamma, aftager kro-

nan och sätter den på en af flickorna, hvilken

då tros blifva den, som skall träda i brudstol näst

efter henne. Med denna flicka dansar man åter om

,

och hon sätter sedan kronan på en annans hufvud,

samt denna på en tredjes. — Dercfter börjar en strid

emellan gifta och ogifta. Hustrurna söka att bort-

röfva bruden, men flickorna sätta sig deremot;

och männerne försöka borttaga brudgummen från

ynglingarne. Efter något motstånd föra hustrurna

bruden, och männerne brudgummen på sin sida och

dansa med dem. På några ställen brukas då, att

att sätta bruden på en stol, hvilken flickorna upp-

lyfta och dansa omkring dermed. Här tömmer bru-

den en bägare, och ställer den på den flickas huf-

vud, som hon anser först blifva gift. Likaså förfara

ynglingarne med brudgummen, hvilken nu dricker

ur en bägare en afskedsskål till de ogifta karlar-

ne, samt ur en annan en ankomstskål till de gif-

ta männerne.

Brudebern;* Under detta namn finnas i vårt land

mångfaldiga berg. Sägnen om dem är nästan all-

tid den, att brudskaror der mött hvarandra, samt,
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af en eller annan orsak, kommit i slagsmål, hvil

ket oftast medfört olycksfall.

BradfrKinma, är en benämning på -de ogifta

qvinnor, som tillhandagå bräden före bröllopet,

med biträde att sätta bo, samt under sjelfva bröl-

lopet. Ordet främma är beslägtadt med främja;

hon befrämjar hennes hushalls angelägenheter. —
Uti vissa landsorter kallas hon brudsåta, samt åt-

följer bruden, då hon går omkring i socknen och

uppsamlar gåfvor till blifvande utstyrsel.

Brudgum, ursprungligen brudajuine. Ordet

härleder sig af det Isl. brudr och gumi, kämpe,

anförare, höfding. Under de gamla våldstiderna,

då man röfvade sig hustrur, samt ofta bortförde

bruden, då hon fördes till eller ifrån kyrkan, der

vigseln förrättades, betraktades brudgummen så-

som hennes närmaste försvarare, hennes kämpe,

och var således anförare för den brudskara, hvil-

ken utgjorde hennes värn.

Brudgummeknappar är i sydvestra landska-

perna namnet på en blå blomma (Scabiosa succi-

sa), förmodligen i anseende till blomhufvudets lik-

het med ännu af allmogen brakliga blåa högtids-

knappar af glas.

Brudgäfva, kallas de gåfvor, dem gästerna, nå-

der bröllopsmåltiden, skänka bruden, efter anmo-

dan af presten eller talmannen, som dervid vanli-

gen yttrar: nlåtom oss nu gode vänner skänka nå-

got åt bruden till vagga." - Presten eller talman-

nen måste, med ett lämpligt tal, betacka hvarje

gifvande. Stundom uppgå dessa gåfvor till flere

hundra riksdaler. På några ställen gör brudgum-

men sjelf början medelst en gåfva åt bruden af

en psalmbok och något silfver, sedan han förut

gifvit henne halsdukar och handskar. Presten emot-

tager skänkerna och antecknar dem och upplä-

ser sedan förteckningen derpå. I vissa provin-

ser aflemnas skänkerna i all tysthet, när gästerna

taga afsked, i Westerbotten och Småland på an-

dra dagen eller på den första omkring niidnatten

;

när kronan aftages. I Dalarne går bruden sjelf

kring laget med en silfverbägare och bjuder hvar

och en dricka, medstn någon af hennes närmaste

anhöriga insamlar gåfvorna.

Brudkrona. Handlingar från medeltiden omtala

icke sällan bruket af smärre kronor, icke blott af

koogl. personer, utan äfven af ogifta friborna

qvinnor; en och annan folkvisa upplyser äfven

derom. Sålunda föres det en adelig jungfru till

last, att hon en natt icke kunde sofva för syndig

glädje deröfver, att följande dagen fa ikläda sig

krona. Hvarje förnämare flicka ägde sålunda rätt

att bära krona, ehuru säkerligen med det undan-

tag, som ännu äger rum i afseende på kyskhet

och ärbarhet. — Från detta bruk har man ansett

brudkronorna härstamma. Nu, såsom fordom, be-

teckna de ärbarhet och rena seder hos den som

bär dem. — Brudkronor af betydlig ålder förva-

rades i flere Svenska kyrkor, vauli^en af förgyldt

silfver, och ju större desto äldre. I Färhebo soc-

ken af Gestrikland fanns en guldkrona, som väg-

de 90 lod, och af hvilken, år 1752, gjordes 2:ne

kronor, så att kyrkan, hvilken äfven förut ägde

en mindre krona, erhöll trenne. — Numera äro
de oftast flätade af myrthenqvistar (myrthenkrona)

,

och bäras, såsom bekant är, bröllopsdagen; men
blott af förut ogifta brudar.

Brudköp (Isl. brudkaup)^ betecknar ursprungligen

hvad vi kalla förlofning; öfvergick sednare till

begreppet af bröllop. — Benämningen grundar sig

på en urgammal sed* att erhålla bruden genom
ett slags köp; ty då äktenskapet aftalades förband

sig fästmannen, att Ull giftomannen erlägga ett

visst belopp i penningar, varor, boskap, nu m.
Han utlemnade det vid äktenskapets fullbordan.

Småningom fick det arten af en vängåfva och kal-

lades fcestnadv fes, fastninga fa (fäste-penningar,

egendom, af festa, aftala, göra fast och fä, egen-

dom), viuyäfa, vingaf, vingiaf (vängåfva) tillgift, m. m.

Brudinenna* Olaus Petri var den förste, som
år 1525 på sitt bröllop i Stockholm, lät sjunga

brudmessan på Svenska; den lydde med några ute-

slutningar sålunda: "Så see nu mildeliga til thessa

tina Tienarinna, som gifs i Mansens våld, begärar

vara af tigh beskärmat. Gif nådena, o Gudh, at

hon må vpfyllas med glädie och frijd,*och vara

trogen och kysk, och gifva -sign i Ächtenskap ef-

ter Ghristi Sinne. Och at hon må i sitt lefverne

efterfölja heliga Qvinnor. At hon må vara kär-

kommen, som Rachel sinom Manne. Förståndig

som Rebecca; lefva länge och vara trogen som
Sara. Låt Dicfvulen, intet hafva medh henne be-

ställa, uthan at hon må blifva fast itändande uthi

tin helga Budord. Gif nådh, at hon må vara til

fridz medh sinom egnoin Manne. Och undfly all

oloflig beblandelse , och at hon må skyla sina skröp-

lighet medh Tucht och Sinne. Lät henne vara

fruchtsam i Barn och Blomma. Och at hon må
komma til en begärlig ålder. At hon må see sin

Barnabarn in til tredie och fierde slächte, etc."
^

Brudpell, benämndes ett fyrkantigt täcke af kost-

bart tyg (numera vanligast en shawl), som hålles

öfver brudgummens och brudens hufvud af fyra

ogifta personer, tvenne af hvardedera könet, un-

der brudvigseln. Pellet är på många orter aflagdt.

Brud-itasf (stass, ståt). Med detta namn be-

tecknar man, i de sydliga landskaperna, sjelfva

brudskaran.

Brud*ät*, på några orter namnet för brudfräaunan.

Bör sannolikt härledas af sdt, vänlig, tillgifven.

Brudvigsel* Våra första evangeliske fäder yttrade

,

vid reformationens början, att äktenskapet var "en

ärlig och Gudi behaglig stadga", och påyrkade, att

hvar och en borde inträda deri,
nsom uti renlef-

nad eljest icke lefva kunde." Förut voro prester-

ne uteslutne härifrån. De gjorde väl motstånd

öfver 100 år, men blefvo dock slutligen öfver-

vunne. Ehuru påfven Calixtus II, år 1121, gjor-

de ett fåfängt förbud, att neka Svenska prester-

skapet giftermål, hvilket förnyades år 1140 med
lika liten framgång, så måste de likväl år 124S,

på mötet i Skenninge, foga sig efter Romerska
stolens vilja. Men genom reformationen löstes pre-

sterne från detta obilliga tvång, och fingo samma
frihet, som andra, hvilken författning grundligen

försvarades år 1524 af Olaus Petri, uti en från
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trycket utgiften afhaodligg. Han var sjelf den för-

ste andlige nan i Sverige, som trädde i äkten-

skap, år 1525, öfver hvilket biskop Brask i Lin-

köping högeligen , men fåfängt, besvärade sig. 'Man

förebrådde konnng Gustaf I, att han tillät andliga

personer träda i äktenskap; men han svarade, på
riksdagen i Strengnäs år 1529, att de, som gjor-

de det, trodde sig vara dertill berättigade i an-

ledning af Gods ord ; han var icke satt öfver Guds

lag;, ty kunde han icke förbjuda, bvad Gud tillå-

tit. Påfvens lag hade uti äktenskapet förbjudit

några leder, hvilka i Guds ord ej voro förbjudna;

och derföre befriades vi, på mötet i Örebro 1529,
från dessa stadgar. Genom fadderskap voro äfven

förbud emot äktenskap framalstrade. Kejsar Ju-

stinianus befall te, att löftesmannen vid döpelsen ej

fick träda i äktenskap med den döpta. Det Trul-

lanska mötet gick ännu längre, och förbjöd gif-

termål ej allenast med barnet, för hvilket man
stått fadder, utan ock med barnets moder, i fall

hon blef enka. Slutligen förbjöds jeraväl äkten-

skap emellan faddrarae sjelfva, under förebärande

af andlig slägtskap, hvarföre denna, lag kallades

Gvdsiwitag, eller Guds siägts lag. Påfven var så

mycket angelägnare, att behålla denna stadga,

som nan, genom dess vidmakthållande, kunde, vid

vissa tillfallen, insamla stora summor, hvarföre äf-

ven Sverige måste låta beqväma sig att antaga den.

Detta skedde då Jus Ganonicum här antogs år

1248, hvarföre i Uplandslagen nämnes Guds Sitvo-

1*9, och år 1368 förklarade erkebiskop Birger på
ett möte i Upsala, giftermål emellan dem, som
voro i andlig skyldskap genom fadderskap, för

olofligt. Vid reformationen upphörde denna dår-

skap i vår evangeliska församling. — Trolofningar

verkställdes äfven af andra, än prester; men, i

anseende till de trätor och tvifvelsmål, som upp-

kommo genom fästningar, hvilka skedde af bön-

der, såg man helst, att presterskapet förrättade

denna akt. På riksdagen i Nyköping 1612 åstun-

dade presterskapet, att trolofningen måtte ske of-

fentligen. Ehuru de trolofningar, hvilka skedde

hemma, ansågos giltiga, när de blefvo afslutne

efter Sveriges lag, syntes det likväl nyttigt,

att de som ville ingå äktenskap, trolofvades i

kyrkan, i församlingens närvaro, hvarföre de bor-

de gifva kyrkoherden sitt uppsåt tillkänna fjor-

ton dagar förut, på det han måtte hafva desto

bättre tillfälle, att göra sig underrättad om alla

omständigheter. Beträffande tiden emellan trolof-

ningen och vigseln har vår församling icke velat

tillåta, att den må vara särdeles lång. Med ko-

nnng Gustafs samtycke stadgade erkebiskopen Lau-

rentius Petri år 1560, att en prest icke skulle

fasta några tillsamman, innan han tog löfte af

dem, att de skulle hålla bröllop på bestämd dag.

Hertig Carl förordnade uti Örebro år 1586,
att med bröllopet skulle icke länge dröjas ef-

ter trolofningen; emedan mycken oreda plägade

uppkomma deraf. Man borde således förelägga

dem, som med föräldrars, giftomäns eller nästa

{ränders samtycke, ville bygga äktenskap, en viss

tid, inom hvilken de skulle fullborda äktenskapet.

År 1673 fordrade man äfven, att kyrkoherden,

förr än någon trolofning skedde, skulle vara för-

vissad om bröllopsdagen, hvilken, om möjligt,

borde utsättas till sex eller högst åtta veckor

derefter. Och ännu bör folket förmanas, att icke

ingå några till lång tid anstående trolofningar. —
Lysningen bör, såsom kändt är, ske tre söndagar

å rad; men häruti finnas undantag, såsom, då nå-

gon blir af öfverbeten i ett hastigt ärende utskickad

,

och om oförmodadt uppbrott sker mot rikets fien-

der, i hvilka fall tre lysningar må ske på en gång,

och det utan åtskillnad på sön- eller annan helg-

dag, hvilket ock gäller i händelse fäsleman el-

ler fåstemö ligger på sotsäng. Men vigseln får

ej ske förr än två dagar derefter. För enkor

och enklingar får ej lysas förr än deras sorgtid

är förbi. En enka bör sörja sin aflidne make ett

helt, och en enkling åtminstone ett hälft år, förr

än de träda i nytt gifte. Sjelfva lysningen sked-

de år 1571 på följande sätt: "N. och N. hafva

aktat i Gud den heliga Trefaldighets namn bygga
äktenskap tillhopa, och begära dertill god kristna

menniskors förbön, att det må vara Gudi täckt,

och ske dem till lycko och salighet. Men om nå-

gor är, som häruti hafver några insago, eller vet

något hinder vara på förde, han tale derom i tid,

eller hafve sedan fördrag. Gud gifve dem sina

nåd. Amen." — Ännu en lång tid efter kristna

lärans antagande i Sverige, sammanvigdes brad-
' folk utan presterlig åtgärd. Påfven Alexander 111

,

hvilken ännu år 1180 innehade Romerska stolen,

lemnade erkebiskop Stephanus i Upsala, en skrift-

lig befallning, att intet äktenskap borde ingås

utan presterlig välsignelse. Att man ej heller

alltid, efter reformationen i vårt fädernesland,

brukat den presterliga vigseln, sluter prof. Sven

Bring af vår ' äldsta kyrko-ordning. — Hummet
till vigseln var, vid reformationens början, antin-

gen hemma i huset, eller offentligen invid kyrko-

dörren , eller i sakerstian ; likväl såg man helst , att

den skedde inför hela församlingen. De, som vo-

ro vigda hemma, fastades icke på nytt i kyrkan,

hvilken osed på åtskilliga ställen var inrotad ; utan

när de kommo för kyrkodörren, höll presten en

förmaning till bruden och brudgummen, och på-

minte dem de ord, som förut voro talade vid vig-

seln. Om brudgummen då ville gifva bruden en

rinp, såsom några hade för sed, kunde han sjelf

eller presten sätta den på "brudens finger; men
icke brnka några vidare ord eller ceremonier der-

till. År 1644 tilläts, att vigselceremonierne sked-

de antingen i kyrkan, eller hemma i huset. Men
1650 befalltes, att de skalle förrättas i kyrkan, i

församlingens närvaro och åsyn, hvilket noga ef-

terlefdes , så vida oundvikliga hinder ej föreföll o. —
Det formulär, som nu brukas vid brudvigsel, är i

mycket olikt det, som första gången utkom på Sven-

ska år 1 529. Först skulle presten förmana brud-

paret, att det måtte väl betänka sig, och "icke

löpa tillsammans af någon lättsinnighet" Detta

skedde då före vigningen, förmodligen vid trolof-

ningen. År 1548 stadgades, att samma förmaning

skalle hållas, antingen hemma eller vid kyrko-
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dörren. År 1614 förordnades, att den skalle bra-

kas uti sjelfva kyrkan inför Gnds församling, vid

vigseln. Då tillades jemväl en vidlyftigare före-

ställning och förmaning, om menniskans skapelse,

äktenskapets instiktelse, samt mannens och qvin-

nans inbördes' pligter; men 1693 uteslöt man den-

samma, och behöll den kortare och äldsta. Efter

en sådan förmaning, och sedan man från predik-

stolen förkunnat, att sådane personer viDe ingå äk-

tenskap, och de kommo för kyrkodörren, skalle

presten tillfråga dem : "Jag spor dig N. till första

reso, andra reso och tredje reso, om du vill haf-

va thesse persone till din hustru (man), och älska

henne (honom) i nöd och lust." Derefter lutade

brudgummen och bruden sina hufvuden tillhopa,

och presten höll en bön. Sedan tog presten rin-

gen, läste en bön, lemnade ringen åt brudgum-

men och denne sade till bruden: "Jag N. lager dig

N. nu till min äkta hustru , till att älska dig i nöd

och lust, och till ett vårtecken gifver jag dig den-

na ring." — Bruden svarade: "Jag N. tager dig

N. nu till min äkta bonda , till att älska i nöd och

lust, och till ett vårtecken tager jag af dig den-

na ring." Sedan satte brudgummen ringen på bru-

dens hand, först på pekfingret, sedan på långfingret

och slutligen på ringfingret. Medan han satle ringen

på fingren, sade han: "I namn Faders, och Sons, och

dens Helga Andes." År 161 \ föreskrefs, att brud-

gummen skulle sätta ringen på venstra banden, och

1693, att presten, och icke brudgummen, skulle vid

samma tillfaMle nämna Treenigheten. Denna ceremo-

ni med ringen vid vigseln, var ännu icke bruklig i

de kristna fössamlingarne år 800 efter Chr. f. Man
gaf'då allenast ring vid trölofningen. Allt detta sked-

de år 1529 för kyrkodörren; men år 1614 i kyr-

kan. Brudmessan eller brudavälsignelsen som der-

efter sjöngs, ställdes allt intill 1614 endast till

bruden allena; men efter detta år lämpades den

både till brudgummen och bruden. Denna brud-

välsignelse fick, straxt efter reformationen, läsas

eller sjungas öfver unga jungfrur, som trädde i

äktenskap; men icke öfver de qvinnor, som antin-

gen förr varit gifta, eller voro komna mycket till

åren. Samma författning gillades jemväl i Hand-

boken af år 1693, samt den af år 1809, hvilken in-

nehåller att öfver enkebrudar, och dem, som äro

utan förhoppning om lifsfrukt, skall ingen brud-

messa sjungas, utan allenast läsas en viss före-

skrifven bön. Man finner ock något dylikt under

påfvedömet i Sverige; ty på kyrkomötet i Sö-

derköping år 1441 stadgades, att ert enkHng och

enka i vigseln ej skulle få allmän välsignelse. När

man kom ifrån kyrkan, läste presten tvenne böner

i bröllopshuset. Den ena var ställd till alla bröl-

lopsgäster; den andra höll han öfver brudparet.

Eljest skulle, år 1571, inga synnerliga ceremonier

få hållas i bröllopshuset, och kunde äfven presten

Uraktlåta all läsning, om han märkte något oskick,

samt att han icke gjorde någon nytta dermed. Bö-

nerne äro ännu i behåll; men framför dem finnes

år 1548 psalmen: "Kom Helge Ande Herre god",

tillsatt med underrättelse, att den skulle sjungas

när bruden gick till sängs. Dervid föreföll något

oskick omkring år 1608, hvarom följande finnes

anfördt uti biskopen Laurentii Paulini GoUh an-

märkningar öfver kyrkolagen: "Det är tilbörligit,

at man aflägger det oskickeliga springande opp i

brudsängen, som här til hafver varit i bruk, ef-

ter det är förargeligit och för gammalt folk far-

ligit. Och i den staden igen skal brud och brud-

gumme, efter Tobia? och Saras exempel, falla på
knä för brudsängen, och göra sina innerliga bö-

ner till Gnd, att deras äktenskap må lända Gudi

til äro och dem till hägnad och glädje. Eraed-

lertid sjunger presten med de andra några psal-

mer, och när dessa äro slutade läser han den col-

lecta som i Handboken står. Sedan stiga brud och

brudgumme upp i sängena och presten sjunger en

psalm. Är ock nyttigt, att presten gör en kort

förmaning till dem, som sittia i brudsängena, så

framt han förnimmer, at det är skickelighet på
fårde, och at han hafver ljud." År 1693 sjön-

gos väl ännu psalmerna och bönerna, men tiden

dertill förändrades; ty nu skalle sådant äga rom
så snart brudparet kommit ifrån kyrkan till brude-

huset. Icke desto mindre kallar menige man ännu

i dag denna förrättning Sängledniny , och har man
äfven under sjelfva hedendomen brakat åtskilli-

ga ceremonier dervid. — Under påfvedömet var

brukligt, att unghustrun togs i kyrkan af pre-

steu, nästa sön- eller helgedag efter bröllops-

dagen, hvilket lagen kallade Ittied&en. Efter re-

reformationen hafva vi väl ej haft någon lag der-

på; men denna sed bibehölls dock en lång tid.

Den nygifta hustrun ställde sig i vapenhuset, hvar-
est presten läste öfver henne den bön, som finnes

efter evangelium på andra söndagen efter Tret-

tondagen. Sedan tog han henne i handen, och
ledde henne inom kyrkodörren, då hon bar fram på
altaret ost och kaka. Detta kallades unghustruns

hofvering, var brukligt ännu för 150 år sedan;

men är nu aflagdt. — På stora högtidsdagar, så-

som första dag jul, påsk och pingst, få inga bröl-

lop hållas. Men om någon, af särdeles skäl, vill

gifta sig i fastan, bör sådant icke vägras, alle-

nast det sker "i stillhet och utan allt brudebång."

Likaledes voro bröllop förbjudna att bållas afto-

nen före någon sön- eller stor helgdag, samt nä-

sta dagen derefter, och ej heller ifrån söndagen

före gångdagarne till helga Trefaldighets söndag. —
Brudgummens och brudens vänner hafva så val i

äldre, som nyare tider, samt både på landet och i

staden kommit tillsammans aftonen före bröllops-

dagen, bvartill söndagen vanligtvis väljes på lan-

det , och med hvarandra tillbragt natten emot den-

na dag. Den sammankomst, som då hölls bos brud-

gummen , benämndes Soenqvdlten , och den som an-

ställdes hos bruden, kallades Möqrällen. Men des-

sa samqväm förbjödos, i anseende till det oskick

de förorsakade.

Brolin, Anders, född 1 788, biskop i Götheborgs

stift sedan 1840, författare: till Kristna kyrkans

allmänna historia; Compendium Theol. Dogmatica,

jemte flere andra theologiska skrifter. L. af N. O.

Bruk , kallar man i allmänhet åtskilliga inrättnin-

gar för tillverkning af ämnen i stort, särdeles så-
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dana tOl hvilkas drifvande eld- och vattenverk er-

fordras, såsom ålan-, beck-, glas-, messings-, svaf-

vel-, socker- och tegelbruk, äfven andra, såsom

krut och pappersbruk', men företrädesvis beteck-

nar man de verkstäder, hvarvid stång- eller

smide jern af alla slag tillverkas, med jernbruk.

Dessa utgöras hnfvudsakligen af s. k. hammarsmed-

jor, hvilka innesluta en eller flere härdar för tack-

jernets farskning. med dertill hörande bälgor eller

blåsmaschiner, samt en eller flere stångjernsham-

mare, eller ock, i stället för dessa, andra inrätt-

ningar till jernets färskning och uträckning, så-

som piiddelugnar och valsverk, knip- eller spik-

hammare, o. dyl.; vidare af vattnbyggnader för

verkens drift, äfvensom af förvaringshus för kol,

tack- och stångjerti samt boningshus för arbetare

och braksbetjening. För anläggandet af jernbruk

måste privilegium sökas i bergs-kollegium, hvilket

låter, genom bergmästaren i orten, eller annan der-

till förordnad embetsman. efter föregången pålys-

ning, anställa undersökning om den sökande äger

grund- och damfaste, samt huruvida, genom vattnets

uppdämning, skada för andra kan uppkomma, om
tillgång på tackjern, eller om masugn äfven skall

anläggas, om god jernmalm finnes, jemte till-

räckligt skogsfång, samt huru stor qvantitet

jern som med skogarnes bestånd årligen kan

tillverkas, och hvilken uti privilegierne bestäm-

mes, så att bruket erhåller vissa skeppunds smi-

desrätt. Jernbruken i riket uppgå till ett an-

tal af 491, med tillsammans 1,366 härdar samt

605,045 skepprd privilegjeradt smide. De största

braken äro: Löfsta och Carlholm i Upsala län

samt Forsse i Westernorrlands med 6,000 hvar-

dera, Långvind och Boda i Helsingland med 5,100,
Hällefors i Westmanland med 4,936, Ström i Hel-

singland med 4,933 och Brunsbergsverken i Werm-
land med 4,360 skepprds smide; det minsta der-

ernot Ljusfall i Östergöthland med 30 skepp:ds

smide. De s. k. Dannemora-verken i Upland lem-

na det mest eftersökta jernet, hvaremot de s. k.

Bergsmansbarorarne i allmänhet anses lemna det

sämsta. Vid de flesta af våra bruk användes flet

s. k. Tysksmidet, vid Dannemora-verken och några

andra Vallonsmidet ; Lancashiretmidet , som först in-

fördes vid Bäckefors bruk på Dahlsland, bar der-

ifrån spridt sig till ganska många andra; men
likväl i mindre proportion, och Butsmidet begag-

nas vid några bergsmanshammare i Wermland, Gryt-

bytte och Tabergs bergslager.

Brt*k*Kgare* liypotheknkassa grundades 1833

efter det af Kongl. Maj:t d. 10 Aug. s. å. fast-

ställde samt d. 16 Maj 1835 förnyade reglemente.

Enligt det äldre reglementet ägde hypotheks-kas-

san rättighet att upplåna blott fyra millioner, hvil-

ken i det senare utsträcktes till sex, och genom
Kongl. Brefvet d. 24 April 1839 ytterligare öka-

des till nio och en tredjedels million R:dr B:ko,

öfver hvilken summa upplåning för det närvarande

ej må äga rum. Hypotheks-föreningens ändamål

Är, att för långifvare och låntagare bereda ömse-

sidig säkerhet, så att den förre skyddas mot all

förlöst af det till låns lämnade kapitalet, samt för-

vissas, att på utsatte tider uppbära så väl ränta,

som hufvudstol, och den senare försäkras att, så

vida räntan och kapital-afbetelningar i rätter tid

afbördas, samt öfrige ingångne förbindelser upp-
fyllas, icke blottställas för uppsägning af det lån-

tagne kapitalet, hvilket medelst en årlig kapital-

afbetalning af 1 procent på 37} år återgäldas.

Kassans grundfond bildas genom aktier, och hvarje

aktiebref, stäldt på innehafvaren , är utfärdad t på
1,000 K:dr, samt berättigar vid bolagsstämma till

en röst; dock far ingen rösta för flera än 10 ak-
tier. — Till erhållande af lån utaf kassan berät-

tigas hvarje ägare af jernbruk, masugnar eller jern-

manufakturverk , som genom aktieteckning vid för-

eningens grundläggande eller sedermera uti den-

samma blifvit delägare. Den lånsökande skall för-

se sig med aktier i förhållande till beloppet af det

lån, som till honom utgår från kassan; och berät-

tigar en aktie till erhållande af 35,000 R:drs lån,

tvenne aktier till 70,000 R:dr, o. s. v. — Enligt

den år 1845 afgifne revisionsberättelse ägde kas-

san vid 1844 års slut en tillgång af 9,419,673
R:dr~B:ko, utgörande dels kontant behållning i

rikets ständers bank, dels fordringar af utlånte

medel.

Brouimer, Johan Magnus, född i Lifland

och son af majoren Henrik Brummer, om hvilken

man anmärkt såsom en sällsamhet, att han varit

gift sex gånger. Följde Carl XII från 1700, då

B. endast var 15, år gammal, under hela hans

krig till slaget vid Pultava, derifrån till Turkiet,

deltog i kalabaliken vid Bender, i Stralsunds och
slutligen Fredrikshalls belägringar, samt dog. år

1 730 som öfverste och kommendant på Warbergs
fästning. Naturaliserad och adlad.

Isrunby, i Ihrsta socken af Westmanlands län, 2

mtl. Är 1503 gaf riksföreståndaren Sten Sture

och hans husfru denna gård till Westerås kloster.

På 1600-talet ägdes Brunby af fältmarskalken Horn,

och har sedan tillhört greQiga slägten Posse.

Ilrunbiickff fKrJa. Vid början af Gustaf Wa-
sas uppresning bade erkebiskop Trolle, tillika med
biskop Beldenacke, samlat en här af 6,000 man,

bvarmed de lägrade sig vid Brunbäcks färja i

Westmanland. Gustafs faltöfverste , Peder Svens-

son, anföll dem här, år 1521, med Dalkarlarne

och dref dem tillbaka med stor förlust, hvarvid

många Danskar omkommo i elfven. Detta slag/

hvilket af allmogen ännu benämnes pilkriget, stod

vid Brunbäcks färja, och derom gå ännu mån-
ga sägner i orten. På stället, der träffningen

stått, har man funnit en mängd pilar i jorden och

en visa sjunges ännu, der det bland annat heter:

3Så kördes de Jutar i Brunnabäcks-älf,

Att vattnet det porlade om;
De sörjde deröfver, att Ghristiern sjelf

Han ej der tillika omkom."
Brnne eller Bruno» Harald Hildetans fältherre,

om hvilken berättas, att han, i slaget på Brå-

valla bed med en klubba krossade sin konungs huf-

vud. (Se vidare: BrdvaUa hed och Harald Hildelan.)

ttrunflo, en socken, jemte Lockne, Marieby, Näs

oeh Östersunds stad, hör till 1 kl. reg. och 1ig-
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190 BruttHt*.

ger i Jemtlands södra kontrakt af Hernösands stift

och norra fögderiet af Jemtlands län, 1 £ mil S.O.

från Östersund. Socknens areala vidd ntgör, jemte

de 3:ne annexernes, 191,091 tunnl., af hvilka 40,000

äro sjöar och kärr; den består ensamt af 39 F
mtl. och har l,3fj8 invånare. Kyrkan, af sten,

den enda korsbyggnad i landet, är till sin första

anläggning mycket gammal. Tornet af 50 alnars

höjd är bygdt med en prydlig mur af kalksten.

Adr. Östersund.

Hruniu*, Carl Oeorg, professor i Grekiska

litteraturen vid Lunds universitet, född den 23 Mars

1792, i Tanums prestgård af Götheborgs stift. Re-

dan som gosse röjde han mycken böjelse för bygg-

nadskonsten, men föga smak för bokliga syssel-

sättningar, och endast hans moders sorg deröfver

förmådde honom att vända sin håg ditåt. Detta

gjorde han dock med sådan framgång, att han icke

allenast kunnat blifva Tegnérs efterträdare i Gre-

kiska professionen, utan äfven en af Sveriges ut-

märktaste Latinske skalder. Hans poem: De Diis

Arctois är det största Latinska skaldestycke af nå-

gon Svensk författare, hvarförutan han skrifvil åt-

skilliga tillfallighetsqväden på Romarenas språk.

Äfven på fornforskningen har han med framgång

användt sin verksamhet, utgifvit en Häl/ristnings^

tära och, tillika med Liljegren, tolf häften af

Nordiska fornietnningar samt ett vidlyftigt arbete:

Beskrifning öfver Lunds domkyrka och Helsingborgs

kärna. I senare tider har han förnämligast ut-

märkt sig såsom arkitekt, af mer än vanlig insigt

och smak. Han har nemligen, såsom akademiens

rektor, ombesörjt en fullkomlig reparation af Lunds

domkyrka , samt gifvit förslag och ritningar till en

mängd byggnader, såsom räddningshuset vid Rå-
by. Söfdeborgs herresäte, ett nytt akademiehus i

Lund, en slottsbyggnad på Näsbyholm, m. m., hvar-

förutan han åt sig sjelf uppfört ett boningshus i

Lund, der han förstått att, på ett sinnrikt sätt,

förena nutidens fordringar på beqvämlighet och

smak i inredoingen, med den göthiska stilens ädla

former.

IftruukaJk, jernbrunspat , ett mineral som hör till

slägtet karbonater, beslående af kolsyrad kalk med
kolsyrad jernoxid och talkjord, h vilket förekom-

mer i olika kristallformer, ofta strålig, vid Klock-

berget och Hälleforss öde silfvergrufvor i West-
manland, vid Vestra silfverberget i Dalarne, m. fl.

Brunke, Johan» lärer hafva varit son till Wer-
ner von Brunchowe, gunstling hos Magnus Ladu-

lås. Brunke, konung Birgers marsk och drots,

blef ryktbar för sin olyckliga villfarighet att gå
denne konungs ärelystna och hämdgiriga planer till

mötes och låna honom sitt biträde vid hans brö-

ders mord. Tillfångatagen i det misslyckade för-

söket att undsätta Stegeborg, fördes han fängslad

till Stockholm, der han, på ett herremöte, döm-
des till döden och halshöggs år 1319, tillika med
Ulf Svalebeck, Lyder Foss och Walram Skytte.

Den sandås utanför Stockholm, der afrättningen

skedde, benämndes efter honom.

rnakeberf kallades, för 600 år sedan, Sand-

berget och äfven Brantberget. Före Stockholms an-

läggning var det ganska vidsträckt, intog nästan hela

nuvarande Norrmalm, och slutade vid Norrström. Åt
vestcr låg S:t CJara klostergärde, hvilket sträckte

sig till Rörstrand; åt öster omfattade sandåsen

större delen af St. Jakobs och Johannis försam-

lingar, samt, enligt äldre historieskrivares upp-
gifter, äfvéh Johannis södra kyrkogata och kyrko-
gård intill Roslags-tull; dertfrån till Norr-tull kring

Brunkebergsviken , eller den nu s. k. Brunnsviken,

som den tiden ägde gemenskap med Saltsjön; ifrån

Roslags-tull till Ladugårdslandsviken och vidare

norrut genom Solnaskogen. Det var på alla sidor

omgifvet af sjöar, vikar och moras. Dess största

bredd var den s. k. Brunkebergshalsen , der Brun-
ke aflifvades. Den sträckte sig ifrån S:tr Clara gär-

de öfver östra kyrkogatan, Norra Smedjegatan och
Regeringsgatan till Ladugårdslandsviken; den an-

dra bredden ifrån Rörstrandsviken öfver Holländar-,

Badstuga- , Lundtmakare- samt Regeringsgatorna,

intill der mötande berg och träsk. Uti äldsta

tider, eller innan Stockholm anlades, funnos der

hålot, bebodde af eremiter. Bofvar och stråt-

rofvare intogo sedan dessa hålor, samt öfverföUo

derifrån resande, till dess riksföreståndaren Birger

Jarl gaf befallning, att klyftorna skulle igenfyllas

med jord och stenar. På berget voro anbragta vård-

kasar, hvilka antändes, då en fiende nalkades. För
att skydda inloppet hade man byggt åtskilliga för-

svarsverk, bland annat ett befästadt slott, beläget

på Kongsberg, den au s. k. Kungsbacken. Detta

slott eller kastell uppgifves vara anlagdt 1371 af

konung Håkan. — Uti Sten Stures d. ä. tid ägde
staden, vid den s. k. styckgjutaregården eller öfira

Bangränden, ett betydligt tyghus eller en rustkam-

mare, hvaruti allt skytten var förvaradt. Vid slu-

tet af 1500-talet fanns ert trekantigt vakt- eller

vårdtorn vid yttersta kanten af berget, eller utan-

för Norreporten nära vid Norrström. Begge sidor-

na 'om sandåsen voro bebyggda med små kojor,

af hvilka de fleste tillhörde S:t Jakobs församling.

Ännu på 1640-talet var Brunkeberg ansenligt,

samt till en stor del obebygdt, ty d. 28 Juni 1642
förordnades, i afseende på handeln emellan skär-

karlarne från östersjö-sidan och landlboerne vid

Mälaren, "att på begge sidor om Brunkeberg skul-

le inrättas goda' broar samt hamnar, och vägen
göras öfver berget, på det allmogen kunde fä ge-
menskap med hvarandra." — Uti det s. k. yakt-
eller vårdtornet bodde en person, allmänt kallad:

Jeppe på berget. Han var antagen såsom vaktkarl

för staden, erhöll viss lön af densamma och utro-
pade timmarna sålunda:

Väktarerop! Klockan är 10 slagen t

Gud bevare staden!

Ladugårdslandena

!

Brunkebergena med!
Klockan är 10 slagen!

Klockan 4 upphörde han med ropen.

Af det fordna Brunkeberg fanns ännu i början
af 1 BO0-talet något qvar; men sedan den tiden

hafva alla spår deraf försvunnit, så att endast ber-
gets namn förvarar minnet deraf. Elers uppgifver,

att det år 1732 var 80 fot högt, 60 fot brodt
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och 300 steg i omkrets, mes tillägger: "bom 50
år torde fråga blifva: hvar detta berg legat?

hvaraf ma (1799) så fa lemningar åro pfrige." År
1805 var berget redan borta och platsen jemnad.

Vid norra ändan af staden äro likväl några lem-

ningar deraf änna i behåll, men hvilka, genom fli-

tig aandbemtning, äfven småningom försvinna. Ob-
servatorii-backen ensam ger ännu ett begrepp om
bergets höjd. Från 1764 till 1772 blef bergets

sandforsaljning npplåten på arrende åt viss per-

son, for 662 daler s. m., och ifrån 1772 till 1776
for 50 R:dr 8 sk. specie; derefter blef det fritt

till allmänhetens begagnande.

Följande märkvärdiga händelser hafva inträffat

på detta berg. — Den 28 Dec. 1317 hade konung

Birger, efter
4

sina bröders fängslande, slagit sitt

läger på Bmnkeberg, för att återtaga och öfver-

runpla Stockholm, bvilket försvarades af Matts Ket-

tilnondsson och Carl Ulfsson (Sparre). Borgarena

gjorde, änder deras befäl, ett utfall, samt fördref-

to Birger ända till Nyköping. — Om våren 1371

till é. 14 Ang. s. å., då konung Håkan befriade

sin fangne fader Magnus Smek från konung Al-

brekt, förlade han sin här på åsen, och uppbygg-
de det förutnämnda Kongsberg. — År 1436 i slu-

tet af Febrsari, då Engelbrekt och Carl Knutsson

(Bonde) belägrade Stockholm, slogo de här sitt

Ä£er. — År 1460 ankommo Upländningarne och
nöaderne utanför Stockholm, att befria den (ång-

an erkebiskepen Jöns Bengtsson (Oxenstjerna), då

ett slag föreföll emellan konung Christian och bön-
derne, bvilka ledo ett. fullkomligt nederlag. Här-
om yttrar rimkrönikan:

Bonde örlfg kan man sällan prisa,

Eller om deras strid qväda stor visa.

År 1471 d. 20 Juli, då Christian I anlände

till Stockholm med 70 skepp, lägrade och bela-

stade han sig på Bmnkeberg, hela åsen utföre,

samt förlade äfven en del af sin här på S:t Clara

gärde. En träffning skedde, d. 10 derpå följande

Okt., hvarvid konung Christian med en betydlig

förlust måste fly till Danmark. — År 1497 i Au-
gusti ankom konung Hans eller Johan, och slog

sitt läger härstädes, för att belägra Stockholm,

kvilket varade till d. 8 Okt. s. å., då dagtingan

skedde. Dess son, konung Christian II, anlände

till Stockholm i Maj 1520, och lägrade sig på
Bmnkeberg. Den 1 derpå följande No v., lät han

kl foten af berget för tillfället uppbygga en borg,

dit stadens förnämsta invånare och ständerna kal-

lades för att hylla honom. Efter hyllningen voro

åtskilliga högtidligheter anställda på Bmnkeberg.
— Påföljande året 1521 i Okt., anlände riksföre-

ståndaren Gustaf Wasa och slog sitt läger å nor-

ra sidan ,. samt höll en skarp träffning med de Dan-
ske, hvilka innehade staden; men han måste d. 24
Dec npphäfva belägringen. Då Gustaf intog sand-

åsen, qvarstodo många galgar, bvilka ännu voro

fullsatta med Svenske män, sedan blodbadet. —
Den sista belägring, hufvudstaden utstått från Bmn-
keberg, var, då hertigarne Johan och Carl d. 17

och 18 Sept. 1568 angrepo sin broder, konung

Erik XIV. — Åtskilliga afrättningar hafva ägt rum
på denna sandås. Uti Juli 1319 aflifvades här, såsom
förut är nämndt, Johan Bmnke, Ulf Svalebeck, Lyder
Féss och Walram Skytte, alla delaktige i konungens
grymheter mot sine bröder, hertiganfe Erik och Wal-
demar. — Den 21 Febr. 1527 blef domprosten i

Westerås, mäster Knut, rådbråkad på Bmnkeberg.
Sedermera haJshöggos härstädes biskop Peder Sun-
nanväder, för delaktighet i ett uppror emot ko-
nung Gustaf I, samt riksråden Måns Bryntesson

Liljehök och Nils Olofsson Winge, under samma
konungs regering. — Den 22 Sept. 1568, blef

konung Erik XlV:s gunstling, Jöran Pehrsson, här

aflifvad och steglad. — Den 22 Dec. 1651 af-

rättades Araold Messenius nedanför sluttningen af

Bmnkeberg, eller på Norrmalms (nu Gustaf Adolfs)

torg, och samma dag hans son, Johan Messenius,

utanför norra förstaden, på afrättsplatsen å Sand-
backen, der han lades på 5 stegel, men högra

handen fastslogs på kåken vid Stortorget. — Den
14 Febr. 1707 afrättades generalen O. A. v. Pay-
kull på sandbacken vid Norr-tull, och blef der

begrafven. Efter honom kallades denna backe all-

mänt Paykulls-backen. — År 1743 blefvo general-

löjtnanten, baron Henr. Magnusson v. Buddenbrock

samt befalhafvande generalen under Finska kriget

åren 1742 och 43, grefve Carl Emil Lewenhaupt

,

aflifvade på Paykulls-backen d. 18 Juli. Och har

denna sedan, efter dem, blifvit kallad generals-

backen, hvilket namn den ännu bibehåller.

Det enda glada minne, som faster sig vid den-

na plats är, då Stockholms stads magistrat, i an-

ledning af Svenskarnes seger vid Narva d. 20 Nov.

1700, uppreste d. '5 Febr. 1701 en pyramid, som
var 42 alnar hög och 26 alnar bred, och försedd

med 2,500 lampor och en Latinsk inskrift.

Brunn, annex till Ulricehamns stadsförsamling,

belägen i Redvägs kontrakt af Skara stift, J mil

V.S.V. från .staden; består af 15 £ mtl. och har

672 invånare; dess areal utgör 4,652 tunnland,

hvaraf 1,080 äro sjöar och kärr.

Brann, Brunnar. Bruket af brunnsdrickning

för att återställa helsan, härleder sig från medel-

tiden, då drickandet oftast var förenad t med reli-

giösa ceremonier, och derföre alltid företogs på
högtidsaftnar. Oräkneliga s. k. heliga källor, tre-

falldtghtts-källor och offerkällor, icke sällan med
namn efter något helgon, förekomma sålunda i

landet. — När bruket att dricka brunn (efter vårt

sätt att tala) först tog sin början, är mycket

svårt, om icke omöjligt, att afgöra. På 1600-

talet finna vi först antecknadt, att kongl. perso-

ner i vårt land begagnat sig deraf. Många helso-

brunnar finnas i riket, hvilka vunnit ryktbarhet

endast genom kungliga besök. Till dessa hör Me-
devi brunn.

Brunni»y , en socken
,
belägen i Luggude kontrakt

och härad af Lunds stift och Malmöhus län, 2J
mil N.N.V. från Helsingborg. Socknen hör till 3

kl. reg. och dess 35 mantal med läge på ett näs,

mellan Skelderviken och Öresund, sträcka sig ut i

Kattegatt, och innesluta det ryktbara Kullaberg.

Dea har en areal af 7,151 tunnland, hvaraf en-
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dast 4 äro kärr och sjöar, samt räknar 2,567

invånare. Adr. Helsingborg.

Brunneby, annex till Klockrike, beläget i Gulf-

bergs och Bobergs förenade kontrakt af Linkö-

pings stift, 2J mil N.V. från Linköping, vid Götha

kanal. Socknen bestar af 20 J mtl. och har en

areal af 8,725 tunnland, hvaraf 790 äro sjöar och

kärr. Folknnmmern upptages under modersocknen.

Adr. Linköping. — I socknen har fordomdags funnits

ett kapell, benämndt Huseby, i hvilket vägfarande

offrat, då de anträdde resan genom skogarne till

Nerike eller lyckligen genomrest dem.

Brunneby, 1 mtl. rusthåll, 1 mil från Linkö-

ping, i Wreta socken, nära kyrkan \id stora lands-

vägen, skänktes på 1750-talet af konung Adolf

Fredrik, som faddergåfva, till församlingens dåva-

rande kyrkoherde, prosten Tiburtii son, Adolf Fre-

drik; men ägdes sedermera af erkebiskop J. A.

Lindblom. En vidsträckt utsigt öfver fruktbara

trakter, sjön Roxen, Linköping, Wreta klosterkyr-

ka samt Götha kanal , hvilken löper helt nära förbi

ägorna, och på £ mils sträcka har 15 slussar; fy-

ra landsvägar, som inom g- mil sammanlöpa från

aUa väderstrecken: allt detta gör ställets belägen-

het glad och fördelaktig. En utsigt af Brunneby

finnes i Thersners Fordna ock Närvarande Sverige.

ttrunahein, annex till Stenstorp, beläget i Bil—

lings kontrakt af Skara stift, 1£ mil S.S.V. från

Sköfde; består af 12 * mtl. och har 338 invåna-

re; dess areal utgör 1,976 tunnland jord. Gau-
berts-ball i denna socken, är, enligt de gamles

sägen , ett minne af en kristen prest , som der pre-

dikat för hedningarne. Den kallas nu Skåberhall,

hvilket, i landets språk, är sammandraget af S:t

Gauberts hall. — Adr. Sköfde.

Brunnius, Krlk, superintendent i Götheborg, från

år 1647 till 1664, då han afled i Stockholm, 67
år gammal, och begrofs i Upsala. Anlade i Gö-
theborg ett boktryckeri , samt gymnasii- och skol-

husen, b vartill han genom stamboksmedel skaffade

tillgång, -

Brunnsbergiverken ' i Brunskogs och Magernäs-

skogs socknar inom Wermland, utgöras af Brunns-

berg, Rinnefors, Moriansfors eller Åhmot och

Reinholdsfors. Äga tillsammans 8 härdar, 4,360

skepp:d smide af köpetackjern , hvilket smide ut-

skeppas på Götheborg, och hvarföre erlägges 43
skepp:d hammarskatt. Sraidesslämpeln: 2:ne hvar-

andra frånböjda C med fem punkter. Bistämplar:

en Romersk I, II, III, IV. Intressenter. Dispo-

nent: W. v. Ehrenheim.

Brunnaviken* En liten täck insjö norr om
Stockholm, tätt invid staden. Sänkningen af den-

na sjö har ofta varit i fråga, emedan vattenhöj-

den derstädes skadar åker och äng å kringlig-

gande stränder. Förslaget har mött motstånd, huf-

vudsakligen genom ståthållare-embetet på Haga
lustslott, der kanalerna ansetts behöfva denna vat-

tenhöjd.

Brunroth, är en oren jernoxid, som erhållas så-

som biprodukt vid åtskilliga kemiskt-tekniska ar-

beten, särdeles vid svafvel- och vitriol-tillverk-

ning. Den far älven namn af rödfärg.

Brunsholm, en egendom om 10} mtl. i Enkö-
pings-Näs socken. Säkerligen ett ibland de äldsta

säterier i Sverige. Har tillhört ätterna Sparre,

Donna, m. fl. Egendomen har utmärkt vacker be-

lägenhet vid Mälaren.

Brunikof, en socken, med Boda och Magneskogs
kapell , hör till 2 kl. konsist. , är belägen i Fryks-

dals kontrakt af Carlstads stift och Jösse härad af

Wermlands län, 6{ mil N.V. från Carlstad. Sock-
nen består af 23 £ mtl. med 3,358 invånare, samt
har en areal af 51,053 tunnland, hvaraf 8,850 äro

kärr och sjöar. Adr. Carlstad eller Arvika.

Brtanekitra, bromsar (Bidens tripartita), en årlig

växt, som förekommer i de sydligare landskaperna

och begagnas till husbehofsfargning.

Brunipat, mangankalk, ett mineAri, som består

af kolsyrad kalk med kolsyrad talkjord och man-
ganoxidul, således hörande till slägtet karbonater.

Den förekommer i halfklot af en ärts storlek, hvil-

kas yta antingen är slät och består då af täta

koncentriska skal, eller strålig från- medelpunkten;

de förra glanslösa, de senare glänsande, uti Lång-
banshytte grufva i Wermland, dels derb, brun till

färgen, vid Hellefors i Westmanland och Vestra

Silfverberget i Dalarne.

Brunaten 9 pyrolucit, hörer till slägtet man-

gan, och består hufvudsakligen af mangansuper-

oxid, samt förekommer dels i strålig eller bla-

dig form, dels derb och jordartad, déls kristal-

liserad, bildande vanligen rhomboedriska prismer,

med två- eller fyrsidig tillspetsning, stundom gan-

ska trubbiga. Färgen är jerngrå, metallglänsande,

ogenomskinlig, färgar ifrån sig och ger ett grå-

svart streck samt svart pulver; spröd och ojemn i

brottet. Förekommer på flera ställen i riket och

brytes i betydlig mängd, dels för inhemskt behof,

hufvudsakligen vid glasbruk och blekerier, dels till

utförsel. Betydliga brunstensbrott förekomma vid

Undenäs i Skaraborgs och vid Krokshult samt Spek-

seryd i Jönköpings län. År 1842 utskeppades 299
skepp:d brunsten och infördes blott 1 skepp:d

Brusell, Johan Gottlob, garde des tableaux

vid kongl. museum, ledamot af målare-akademien,

född år 1756, död 1829, hade ovanliga anlag för

historiemålning, men användes af Gustaf IU mest

till dekorationsmålning, hvarvid han likväl hindra-

des i sin utveckling , då han måste biträda Deprez

vid utförande af hans arbeten, och ej kunde undgå

att känna sin underlägsenhet i bredd med honom.

Brushane (Macbetes pungax), en till vadarnes

fjerde familj hörande fogel af 12 tums längd, han-

nen betydligt mindre, med bröst och sidor svarta,

utan några inblandade bvita fjädrar; förgen för

öfrigt i hög grad vexlande, så att tvenne hannar

aldrig äro fullkomligt lika. Dessutom hafva dessa

i vårdrägt en vacker halskrage af .tätt sittande

långa och i ändan inböjda fjädrar, samt i ansig-

tet höga runda gula eller röda vårtor. Förekom-
mer som flyttfogel sparsamt i de södra och mel-

lersta landskaperna, dit han anländer i April och

qvarstadnar till September, samt vistas enslig el-

ler parvis vid bäckar och sjöar. Under lektiden

äro hannarna i jemn strid med hvarandra, hönor-
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na deromot lefva fredligt. Äggen äro hvitaktigt

gröna, med bruna fläckar, och låggas 3 till 5 i en

bila i sanden eller på några torra grässtrån. Fö-
dan ntgöres af va tteninsekter, maskar och blöt-

djnr. Köttet är läckert; men fogeln kan erhål-

las blott medelst krypskytte , emedan han är ytterst

skygg och liflig. Den har en stark mysklukt äf-

ven lån<£ tid efter sedan den blifvit uppstoppad

Bratla. Se: Bråte. -

Brutto Otal.), i motsats af netto, kallas, i köp-

mansspråket, varan, jemte det, hvarnti den är pac-

kad. Det säges isynnerhet med afseende på va-

rans vigt, såsom: detta fat kaffe väger 50 lisp:d

brutto, d. v. s. med inbegrepp af fatets vigt. —
Brutto betecknar äfven hela inkomsten af en för-

säljning, ett företag, m. m., utan afdrag af kost-

nader, m. m.; hvaremot netto utmärker den verk-

liga vinsten dervid, efter afdrag af inköps-belop-

pet, omkostnader, o. s. v.

Bruiaholm, jernbruk i Hulte socken af Jönkö-

pings län med 3 härdar, anlades år 1630. Har

1,350 skepprd privil. smide, med eget tackjern,

hvilket smide utskeppas på Göthcborg och Stock-

holm. Här finnes äfven spik- och manufaktur -

smide. Hammarskatten 13 skepp:d 10lisp:d. Ägare:

C M. A. Sjögréen. Bruksstämpeln: B. Z. H. — År
1660 förstördes bruket af en vattuflod, uppbygg-
des äter; men förstördes kort derpå af vådeld.

Sedan uppbyggdes det ånyo, samt blef i Juni 1831
öfversvämmadt af vatten och nästan förstörd t.

BraseUus» Hfacrnus, kyrkoherde i Löderup och

flörup i Skåne, född 1786 d. 10 Ang. Är hufvud-

sakligen bekant såsom författare af Sveriges Histo-

ria för ungdom.

BrweOf Sönm 9 var, under slutet af Gustaf Wa-
sas regering, befallningsman på Tavastehus slott

och häradshöfding i Säksmäki härad, men afsattes

af Erik XIV, d. 1 Dec. år 1561, emedan han i

Finland idkat mycket landtköp och annan handel,

bvarom yttras i dokumentet: "therigenum wårtt

bädzte vid slättet mykitt är försummet."

Brygd kallar man de operationer, hvarigenom

isynnerhet olika slags maltdrycker, såsom öl, por-

ter och dricka, erhållas. De grunda sig dels på
stärkelsebaltiga fröns egenskap, att vid sin gro-

ning omsätta stärkelsen till drufsocker, dels ock

pä drufsockrets egenskap, att upplöst i vatten och

försatt med jäst, öfvergå i spirituös jäsning. Soc-

kerbildningen verkställes medelst sädesarters, van-

ligen korn och hvete, mältning, och den erhållna

produkten, som får namn af malt, torkas derefter,

för att användas till olika drycker, olika starkt, ge-

nom utsättande för högre eller lägre värmegrad.

För upplösningen af det bildade sockret gröpas

maltet, fuktas och arbetas med varmt vatten, syf-

tas och maskas, samt urlakas med kokhett vatten

nti nertill inrättade s. k. rostkar, till dess att den

genomgångna vätskan, vörten, erhåller behörig

grad af sötma, hvarefter den kokas med tillsats

af humla, tills den deruti innehållna fröhvitan

afskOjt sig i förening med humlans garfämne,

och den sålunda renade eller skummade vörten

i stället upptagit humlans aromatiska bäska, då

den klaras genom sOning, och efter afkylning

till en viss grad, uti jäsningskärlen blandas med
en behörig qvantitet jäst, och lemnas att mer el-

ler mindre fullkomligt utjäsa, hvarefter den fylles

på större kärl att fullkomligt klarna och sedan ej

sällan tappas på buteljer. Genom användandet af olika

proportioner af malt, humla och vatten, erhålles, på
detta sätt, egentligen tvenne olika slag maltdryc-

ker, neml. öl och dricka. Öl kallar man, som be-
kant är, det starkare slaget, d. v. s. det som inne-

håller största qvantiteten alkohol, samt öfriga i vatt-

net lösliga ämnen, neml, oförändradt socker, malt-

extrakt -och humle-extrakt ; men genom den olika

mängd af dessa ämnen, som det innehåller, är det

till sina egenskaper ganska olika, och får i följd

deraf olika benämningar, såsom porter, Bayerskt,

Engelskt, Skotskt öl, Braunschweiger-mumma, m. fl.,

bvilka dock alla innehålla samma beståndsdelar,

neml. alkohol, socker, malt-extrakt, några salter,

humle-extrakt, kolsyra och vatten, så vida ej nå-

gra andra tillsatser vid brygden ägt rum, t. ex.

taDstrunt, för beredning af tallstrunt-öl , o. dyl.

Vid all brygd beror produktens godhet och håll-

barhet ej allenast af mängden och godheten af

det använda maltet och humlan, utan äfven i hög
grad af arbetets behöriga ledning, så t. ex.

beror dess styrka i hög grad af maltets behöriga

urlakning* på rosten, hvarvid tillika mycken försig-

tighet måste användas för att hindra massan att öf-

vergå i ättickjäsniug, eller, som det kallas, vrida

sig på rosten, hvarigenom vörten blir sur, en stor

' del af sockret förloras, och produkten blir obe-

haglig samt föga hållbar. Hållbarheten beror dess-

utom af vörtens behöriga kokning, så att fröhvi-

tan fullkomligt afskiljes, och vörten blir alldeles

klar före afsvalningen , äfvensom af jäsningens be-

höriga ledning, hvarvid isynnerhet värmegraden

måste noga observeras; ty varmjäst dricka är bå-

de osmakligt och föga hållbart, då deremot kall-

jäst och för öfrigt väl behandladt är både godt

och håller sig länge. Äfven andra drycker än af

malt tillverkas medelst brygd och deribland isyn-

nerhet mjöd, hvilket brygges afhoning, äfvensom

dricka af socker och sirap. Konsten att brygga

öl och mjöd är hos oss urgammal, och troligen

införd af Asarne. Den utöfvas, hvad det förra be-

träffar, äfven i landsorterna allmänt i hvarje hus

och endast uti de större städerna har den öfver-

gått till ett eget embete , för hvars utöfvande dock

inga läro- eller gesällår erfordras. Den äldsta

författning angående bryggerier synes vara kongl.

bryggeri-ordningen af d. 20 Nov. 1664.

Bryggare» ett uråldrigt embete i vårt land, åt-

minstone bekant sedan gilletiderna, då de någon

gång omtalas. Om åtskilliga förordningar rörande

detsamma, se: Lagsamlingen.

Hrygigerska loales. Denna s. k. politiska rät-

tegång, hvilken på sin tid väckte något uppseen-

de, var visserligen i sig sjelf högst obetydlig,

men bör likväl icke förbigås, såsoro i sitt slag

hörande till tidens historia.. Sammanhanget der-

med var i korthet följande: Färgaregesällen Bryg-

ger hade, år 1820, angifvit för landshöfdingen på
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Gottland, friherre Cederström, det ht» år 1811

låtit bruka sig att till åtskilliga personer i riket,

såsom excellensen ToU, landshöfdingen i Götkeborg

grefve Rosen, m. fl. öfverföra bref från Gastaf Adolf

ock hans familj; att han derföre tagit tjenst på
Engelska flottan, samt att han haft flera samman-
träden med f. d. kongl. familjen. Friherre Ceder-

ström hade lofrat honom, att han skalle fa vara

på fri fot, under det han anskaffade bevis för sin

angifvelse. Vid undersökningen i Svea hofrätt, år

1821, kunde han dels ej bevisa hvad han uppgifvit,

dels återkallade han en s.tor del deraf. Han fäll-

des således att mista äran, göra offentlig afbön

och för alltid förvisas riket, deporterades till Nor-
ra Amerika och dog derstädes.

BrjrnblldArqalda» en af eddiska sångerna; är

af ovansklig skönhet, och pä Svenska öfversatt af

Afzelius, uti Stenlundar Edda.

Brynja (hl. Brynta). Så kallades i gamla ti-

der en af krigare begagnad bröstbetäckning af

metall. Gamla Isländska sagor omtala brynjor

af utmärkt kostbarhet, och lemningar efter så-

dana, icke sällan anträffade i Svensk jord, styr-

ka hvad de uppgifva. — Det bör nämnas, att or-

det brynja, åtminstone i sammansättningar, finnes

hafva bemärkt nästan kvarje krigisk kroppsbetäck-

ning. Sålunda förekommer i gamla skrifter: #ryn-

stuku (bryojo-bandskar), Brynkolla (kask), Bnjn-

hatt (hjelm), o. s. v.

BrynjeinMfftare omtalas i Sverige redan i bör-

jan af 1300-talet. De tyckas hafva förfärdigat

s. k. ringbrynjor, hvaremot Plademästarne gjorde

hela harnesk af jernplåtar.

Brynolf eller Hryngel. Tre biskopar med det-

ta namn hafva efter avarandra innehaft Skara bi-

skopsstol, nemligen: l:o Brynolf*, son till West-
götha lagmannen Algot Grip. Han blef biskop

år 1278, förökade mycket till biskops-inkomster-

na, ådrog sig för någon tid Magnus Ladulås's

ogunst, hvarföre han nödgades bålla sig dold i

Alvastra kloster. Anledningen härtill var hans

brödets, riddaren Folke Grips, qvinnorån. Han
försonade sig likväl sedermera med konungen och

återfick sitt embete, hvilket han innehade i 39 år,

eller till sin död år 1317. Först 181 år derefter,

eller 1498, blef han kanonicerad af påfven. Han
jäges hafva byggt Brunnsbo biskopsboställe. 2:o

Brynolf Carlsson, biskop från 1404 till 1430,

vinnlade sig mycket om den äldre Brynolfs kano-

nisation, hvilket dock ej lyckades, utan biskopen,

som på ålderdomen blef bräcklig och nära mållös,

sades af folket hafva fått detta tiil straff, emedan
han låtit uppgräfva helgonets ben. 3:o Bry
neif fterlaknon, biskop från 1474 till 1505,
lyckades ändtligen att fa den äldste Brynolf för-

klarad för helgon. Han har gjort sig känd som
en driftig och verksam man, har utgifvit en La-
tinsk messebok för Skara stift, en Rimkrönika öf-

ver sina föregångare i embetet, lät uppsätta de-

ras porträtter i biskopshuset i Husaby, byggde och

befastade Leckö slott, der hans namn och vapen

ännu finnas på muren, samt besörjde iståndsättandet

af många kyrkor och andra offentliga byggnader.

Brynséen kallas åtskilliga stenarter , hvilka begag

nas till bvässande af finare och gröfre skärande in-

stmroenter, och bestå dels af lerskiffer, dels af

hälleflinta och trapparter, samt äro sålunda till ut-

seende, finhet och godhet ganska olika. De bästa

inhemska iro de så kallade Orsa-blåhenar från

Dalarne.

Bryt» Oneln l&a, ett ganska vackert talesätt,

hvilket ur gamla lagar ingått i folkspråket; be-

gagnas ännu på Dalsland, och bemärker stöld af

säd på åker.

Bryt» »krock och ofaoke», ett uråldrigt tale-

sätt i våra gamla lagar, hvilket betecknar en hand-

ling, hvarigenom konungen, efter godtycke, ändrar

(bryter) dom, grundad på gammal sedvänja.

Bryti» det gamla namnet på lagmännens fogdar.

Desse voro så ansedde, att de hade sine egne stäl-

lare och stekare, samt 40 "sessa
n
på egen kost.

Lagerbring antager, att 40 sessa betydde ett far-

tyg med 40 roddare.

Bråbo härad, är beläget i femte fögderiet af Öster-

göthlands län. Genom konung Gustaf I:s testamente,

af år 1560, tillföll Bråbo den yngste sonen, Mag-
nus. Häradet innefattar socknarne Östra Kneby,

samt Qvillinge med Simonstorp; består af 116 J

mtl. och har 4,255 invånare. Dess areal utgör

72,020 tunnland, hvaraf 10,260 äro sjöar och kärr.

Bråbo kontrakt. Se: Lösings.

BrAborg, i .Dagsbergs socken af Östergöthlands län

,

vid Bråviken, 1 J. mil från Norrköping, är kungslada-

gård, och består af tillsammans 10 hemman, 2:ne

trädgårdar och 12 torp. Kungsladugården är till

det mesta kringfluten af Bråviken, äger flere stör-

re och mindre öar samt holmar, ibland hvilka Ester-

ön, Svennerön och Kårholmen äro de största. Brå-

borg kallades fordom Brånäs eller Branäs, och har

varit säte för fylkeskonungar och Gstgötha jarlar.

I konung Ghristoffers tid innehades det af riddaren

Erik Axelsson (Tott), bvilken, med konungens sam-

tycke, gaf till Wadstena kloster den der utmed

belägna Branäsö, nu Djurön kallad. 1 konung Erik

XlV:s tid, skrefvo sig amiralen Matts Nilsson Kag-
ge och dess son Erik Kagge till Branäs, hvilket

derefter lärer blifvitr anslaget till enkesäte åt konung

Johan UI:s senare gemål, drottning Gunilla Bjelke,

som åren 1589—90, lät åt sin son, hertig Johan

af Östergötbland, derstädes bygga ett slott, af hen-

ne kalladt Bråborg. Här tillbragte denna drottning

de sista åren af sin lefnad och dog derstädes. Hertig

Johan förklarades i början för storfurste af Fin-

land, grefve till Åland och Bråborg; men sedan

för hertig af Östergötbland. Konung Sigismund

stadfåstade, d. 18 Maj 1594, drottning Gunillas

morgongåfvobref, hvilket äfven lydde på Bråborg.

Hertig Johan dog här och Bråborgs hus och slott

anslogos år 1611 till lifgeding åt hans gemål

,

fröken Maria Elisabeth, som afled derstädes d.

7 Ang. 1618. Emedan de ej efterlemnade några

bröstarfvingar, tillföll slottet kronan, och blef

såldt till pfaltzgrefven Johan Casimir; men när

det, efter hans död, tillföll konung Carl X Gustaf,

gaf konungen det åt sin bror pfaltÄgrefven Adolf

Johan, i vederlag för Wadstena slott. El ter hans
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éöd 1689, horn det åter under kronan. — År
1619 d. 6 Jan. skadades Bråborg af vådeld, upp-

brändes år 1719 af Ryssarne, ock raserades år

f 720. Dess tegel användes till uppbyggande af de

offentlig* husen i Norrköping. Konung Fredrik sä-

ges hafva befallt, att vid ställets afrödjande en

atenpelare skulle lemnas orörd, till minne för ef-

torverlden; men denna befallning lärer hafva blif-

vit glömd, ty nu återstår intet annat af byggna-
den, än något af grundvalarne. I lilla matsalen

på detta slott fanns ett originalporträtt af konung
Gustaf I, måJadt år 1542, under hvilket konung
Johan 1H lät sätta följande verser: S& Rex Gusta-

ous vultusque humerosque ferebat. Felix imperio

Sveda mayna tuo. — Icke långt från Bråborg, på
en holme i Bråviken, skall hafva stått en uråldrig

borg, kallad Ätla- eller Attilaborg, efter någon

fylkeskonung , som bott derstädes. Uti 17:de år-

hundradet skall en guldpenning, af 36 dukaters vigt,

hafva blifvit funnen härstädes.

BraWk kallas det bete man nyttjar vid räfsaxar,

bestående af bröd, stekt med hvitlök.

Br&garp, en socken, med Nefvitshög, belägen i

Bara kontrakt och härad, Lunds stift och Malmö-
hus län, * mil S. från Lund, l j mil O.N.O. från

Malmö. Socknen* hör till 3 kl. konsist. , innefattar

8j- mtl. med 164 invånare, och har en areal af

1,041 tunnland jord. Adr. Lund.

Jfcr&JfenlrJeliii , Pehr Reinhold» professor,

lektor i mathematiken vid krigs-akademien på Carl*

berg, R. N. 0., har utgifvit åtskilliga undervis

-

mngsskrifter, såsom: Lärokok t algebra, Proportions-

kuran efter Euciides, Geometri för handtverkare och

konstnärer, m. m. Född 1796.

BrAlamdav, annex till Frändefors, beläget i Sö-
dra Dals kontrakt af Carlstads stift, 2 £ mil N.

från Wenersborg, 1 {. mil från Wenern; består af

45 mtl. med 2,098 invånare, och har en areal af

12,659 tunnland, af hvilka 250 äro sjöar och kärr.

Adr. Wenersborg.
Brämat» eller Br&neata» ett hemman i Kumla
soeken af Nerikes län. Vid arfskiftet på Ströms-

holm d. 16 Maj 1584 efter Gustaf Olofsson (Sten-

bock) till Torpa, emellan dess dotter, drottning

Catharina, hennes systrar och svågrar, tillföll Brå-

nesta systrarne. Erik Sparres barn erhöllo det se-

nare d. 10 Sept. 1645, till vederlag emot Berg-

qvara gods; men det blef reduceradt d. 31 Mars

1681 och 1688.

Bramåtaw Se: Bråbory.

Br&akillnad, ett i missgerningsbalken förekom-

mande talesätt, der det influtit ur landskapsla-

garne. Det betecknar hastig oenighet.

B*£te utmärker en uppkastad hög af sämre virke,

såsom grenar, rötter, m. m. Med bråte förstås

ifven de högan af fällda träd, som skogsrödjare

uppkasta. — Bråtar omtalas någon gång i gam-
la urkunder, såsom i mindre rimkrönikan:

The boggo ther stora bråtar om sik.

Ordet betyder här en förskånsning, ett slags för-

huggning. Från äldre tider finnes i behåll en teck-

ning af sådan bråte, med öfverskrift: Scamplun titt

an bråte* Ordet skxifves äfven Strutta.

Jftr&teaafey» annex till Algustorp, beläget i Kul-
lings eller Geseneds kontrakt af Skara stift, 2}
mil O.N.O. från Alingsås; består of 7 J mtl. och
har 273 invånare. Kyrkan är byggd af ek. Sock-
nens areal utgör 1,944 tunnland, hvaraf blott 10
äro sjöar och kärr. Adr. Alingsås.

Brått. I slutet af Oktober eller början af Novem-
ber brukar björnen ligga några dagar utanför sitt

tillärnade ide, för att erfara om trakten är säker,

hvilket kallas ligga på brått, och blir han derun-

der störd, så lemnar han stället och uppsöker sig

ett annat ide, ofta flera mil derifrån.

BråvMlla hed, i Kronobergs län, 2 mil ifrån

Wexjö, sträcker sig genom socknarne Skatelöf,

Thorsås, Wislanda, Blädinge, Aringsås, Liekaryd

och Qvenneberga i Småland. På denna hed skall

den hjeltemodiga Blenda hafva slagit läger, då hon
fördref Danskarne. Här finnas många märken, hvil-

ka uppgifvas vara minnen efter delta, äfvensom an-

dra slag. (Se vidare: Blenda.)

nr&vallit hed, i Östra Ilusby socken, östkinds

härad af Östergöthlands län. Slaget derpå skall haf- N

va stått år 740, enligt Dalin, år 812, och är den full-

ständigaste karakteristik vi äga qvar på den forn-

nordiska tidens krigiska lynne, tapperhet och för-

akt för allt fegt och omanligt. Den gamle Harald

Hildetan (se detta ord) , hade här stämt sin syster-

son Sigurd Ring till en strid på lif och död, och
krigare och amazoner församlades dit från alla

Nordens riken. Sigurds flotta skall bafva bestått

af 500 skepp, utom den styrka, hvarmed han
landvägen tågade ned till Bråviken, den utsatta

mötesplatsen. Slagtningen ägde rum med den stör-

sta mandom å ömse sidor. Sigurd hade uppställt

sin här i ett s. k. svinfylke, en trekant, och då

Harald , hvilken ansåg detta för en hemlighet mellan

sig och Oden, fick kunskap härom, märkte han

hvad som förestod, samt egnade alla dem , som skul-

le stupa, jemte sig sjelf, åt Oden. När segern

började luta åt Sigurds sida, dref den gamle ko-
nungen sin stridsvagn in bland de tätaste hoparna y

och då denna vagn var tom, gaf Sigurd genast

tecken till stridens upphörande. Han lät ärofullt

begrafva sin morbror, jemte alla de fallne
, på slagt-

faltet, der man i senare tider flera gångor träffat

forntida vapen och smycken.

Bråviken, en större hafsvik, som inlöper från

Östersjön, mellan Södermanland och Östergöt hlend.

Bråviken, hvilken på flere ställen har ett ganska

betydligt djup, är 2 mil lång, och håller i vidd

omkring 1 qvadratmil. I denna vik utfaller Mo-
tala ström.

Brttcka är en mycket hård bergart, hvaraf tven-

ne slag förekomma vid Dannemera, den ena bestå-

ende af en med litet granitberg inblandad hälleflin-

ta, den andra af en svagt ljusgrå järnmalm, mod
mycket granitberg, balleflinta och asbest.

Bvåtoke, annex till Räfsund, beläget i Jemtlands

södra kontrakt af Härnösands stift, 7 mil S.O. från

Östersund; består af 9 mtl., med 592 invånare.

Dess areal upptages jemte madtrsoeknemu Adr.

Östersund

Digitized byGoogle



196 BrlUe». BrMunXrke.

Brttder erhållas vanligen genom sagning af åt-

skilliga trädslag, hos oss allmännast tall och gran,

stundom ock genom täljning med yxa. Tjockle-

ken uppgår från £ tura till 4 tum, dock kallar

man vanligen de tjockare, d. v. s. 1 £ tums el-

ler deröfver, plankor; längden vexlar for det me-
sta emellan från 6 till 10 alnar och bredden från

9 till 12 tum. De sorteras i afseende på godhe-

ten uti helrena, fullkomligt felfria, af minst 9 tum

inom kanterna, haifrena, mer eller mindre qvisti-

ga, samt blott 8} tum breda och utskott af sam-

ma dimensioner, men med qvistar och andra fel,

dessutom efter bredd
,
längd och tjocklek , äfvensom

efter till verkningssättet uti täljde, fin- och grof-

sågade, fyrskurna och vankantiga. Exporten af

alla slags bräder uppgick 1842 till 533,000 tolfter.

BrUdspelsMoinuiit, ormskalle (Fritillaria mé-

lagris), en lökväxt, som utmärker sig såsom en af

våra prydligaste vilda blomsterväxter, och före-

kommer egentligen på Kungsängen vid Upsala, äf-

vensom på några likartade ställen ända till Gestrik-

land, mindre allmänt.

IBrttkne härad, beläget i Blekinge läns andra fög-

deri, innefattar (oljande socknar: lloby; Hällaryd,

med Åryd; samt Asarum, hvilket är annex under

Storkyrko-församlingen i Carlshamn. Häradet be-

står af 195 J mtl. och bar 15,610 invånare; dess

areal utgör 139,470 tunnland, hvaraf 9,850 äro

sjöar och kärr.

Brftkne kontrakt. Se: Listers,

nrKmhult, annex till Borås stadsförsamling, be-

läget i Åhs kontrakt af Skara stift, £ mil 0. från

staden, var fordom annex till Rångedala, men skilj—

des derifrån år 1650 och underlades Borås. Kyr-

kan är byggd af ek, och är en gammal offerkyr-

ka, till hvilken ännu skänkes penningar. Vid den

gamla kyrkans nedrifvande fanns under altaret en

likkista, öfverdragen med svart kläde och med for-

silfrade bokstäfver på locket. Socknen består af

8f mtl., med 495 invånare, och har en areal af

3,633 tunnland, hvaraf blott 25 äro sjöar och

kärr. Adr. Borås.

IBrKndberget, ett ovanligt högt berg och land-

känning, beläget i Atroars socken af Medelpad.

Berget, som kan upptäckas på mer än 10 mils af-

stånd, bar troligen sitt namn af derå fordom upp-

förda bål eller vårdkasar.

BrHndcborg, Brunsliolm eller IBrUnsIiol-

meu, en holme uti sjön Åsnen i Jäths socken af

Småland, hvarpå finnas lemningar efter en fordom

bekant sätesgård, hvilken i äldre tider innehades af

Bjelkar, m. fl. En väg, kallad Kungsstigen, går

här förbi.

BrttnneÄldera. Våra forfaders uräldsta behand-

ling af de döda var, att de brändes på bål och

. askan förvarades i ett karil, hvilket nedsattes i jor-

den. I flera sådana urnor, som tid efter annan

blifvit påträffade, har man funnit smala, brunakti-

ga remsor af ett halmstrås bredd, hvilka, laggda

på elden, gifvit ifrån sig en stark och behaglig

lukt, således en slags rökelse. Dessa urnor voro

merendels af lera, men ofta af metall., och på

Pyen hittades år 1685 icke mindre än sex dylika

af rent guld. Vid Bergen i Norrige fanns en af
kristall, omlindad med guldtråd. Sedan Yngve
Frej blifvit obränd satt i hög, likasom Dan i Dan-
mark, kom bränningen småningom ur bruk, och
efterträddes af högåldern. (Se detta ord.)

BrKnnknr. Sättet att medelst bränning bota yttre

åkommor på kroppen är urgammalt; men numera
i bruk förnämligast hos Lapparne. Kurens verkan

hos dem påstås vara nästan underbar.

BrXaakyrka» annex till Huddinge, beläget i Sö-
dertörns kontrakt af Strengnäs stift, Svartlösa hä-
rad af Stockholms län, £ mil S. från hufvudsta-

den, vid Mälaren; består af 28* mtl. och har

1,449 invånare. Jemte Nacka och Erstavik utgör

dess areal 27,147 tunnland, hvaraf 2,480 äro sjöar

och kärr. Är 1723, natten emellan d. 12 och 13
Maj itändes kyrkan af en förfärlig åskeld. — Adr.

Stockholm.

Brännkyrka, slaget vid. Det stod d. 22 Juli

i 51b, emellan Svenskarhe, under Sten Stures an-
förande, och Danska hären under Christian Il:s eget

befäl. Svenskarne blefvo segrande, tillfogade fien-

den en ansenlig förlust, och riksföreståndaren in-

tågade i Stockholm med 300 fångar. Denna träff-

ning var < ostaf Wasas lärospån i krigsyrket, eme-
dan han härvid förde hufvudbaneret.

Brttnnmiirke. Ehuru 1734 års lag ej på något

ställe upptager bestraffning genom brännmärkande,

tungans eller öronens afskärande eller knipande med
tänger, har sådant likväl blifvit verkstäldt efter

antagandet af sagde lag. Kongl. rådkammaren döm-
de, d. 18 Mar3 1750, kontarsskrifvåren i banken Joh.

Daniel Tbureau, hvilken stal nr banken åtskilliga öf-

verkorsade sedlar och gjorde dem ånyo gångbara,

till 40 par spö, lifstidsfängelse samt att tecknas

med brännmärke i pannan. — I Björkö-rätten ar

utsatt straff för tjufvar och landtstrykare , att mi-

sta ett eller begge öronen, samt att brännmärkas

,

eller att "brennis med jarne", äfven att de skola

med knif ristas genom hand, för såramål, att mi-

sta näsa, för hor, att ristas genom läppen för

bakdanteri. Ehuru hvarken i lands- eller stadsla-

garne, eller i någon serskild författning, hvilken

bör tjena domare till efterrättelse, finnes tun-

gans afskärande eller knipandet med tänger, stad-

gadt såsom straff, lät Carl XI:s förmyndar-rege-

ring, år 1662, skära ett stycke af tungan på en

båtsman, hvilken i fylleri försmädat Herrans natt-

vard. Likaledes lät kongl. rådet, under Carl Xll:s

frånvaro, genom förordnande d. 21 Maj 1702. med
heta tänger nypa "tjufkonan och mordbrännerskan"

Catharina Mickelsdotter, för att, såsom orden lydde:

"bringa henne till en sann bättring och syndaån-

ger * — En landsfiskal Johan Henrik Schonheit

blef, såsom Guds försmädare och atheist, år 1706
i Marstrand afstraffad på det sätt, att först af-

höggs hans högra hand, derpå utdrogs tungan med
en krok och afskars, sedan afhöggs hufvudet, hvil-

ket brändes å båle tillika med kroppen; men han-

den och tungan blefvo sist fastspikade vid kåken.

För dem, som talade lasteliga om öfverheten, utsat-

te Carl IX, i svar till ståthållaren uti Kalmar, det
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straff, att aMane skull* brännmärkas och deras

öron afskåras.

ateMsmirtål» blåsstål, cementstål, kallas sådant stål,

sent erbålles genom bränning af stångjern uti eg-

na agnar, och hvilket, då det är fnllbrändt, befinnas

på ytan öfverströdt med större oeb mindre upp-

hipne bläsor, samt är, till sina egenskaper, bättre

än a. k. smält- eller sndet stål. Se vidare under

artikeln: Stål.

åMftaratorf. Sedan skogarne börjat tryta, äfven

i vårt land, bar man i Skåne, Halland, Bohus län,

Dalsland ,
Westergötbland och flerestädes begynt att

till bränsle använda torf. Tvenne slag af dem äro

brukliga for detta ändamål , nemL backtorf, bvilken

år gagnelig endast för den mängd af rötter, den

innehåller, men är vida sämre än den med konst

tittredda Dylorfoen, som består af dy, bvilken

utbredes på marken att torka och sedan skåres i

större tärningar. Den är ganska värmande; men
osar starkt, likasom backtorfven.

Bräunvin, en allt för bekant spirituös vätska af

omkring 50 volurosprocents alkoholhalt, vanligen

dock éerunder ända till 44 proc. eller 4 grader,

under hvilket gradtal eller styrka det, enligt öf-

verstathållare-embetets föreskrift, ej får försäljas
%

på krogarae i Stockholm. Laggilda styrkan är

dock 6 grader, motsvarande 49 volumsprocent al-

koholhalt eUer 0,932 egentlig vigt vid + 15°.

Det förekommer antingen sådant det genom brän-

ningen erbålles, samt då alltid mer eller mindre för-

orenadt af egna flygtiga oljor, kallade finkeloljor,

bvilka meddela det en egen obehaglig lukt och smak

,

oeb får då namn af finkel, eller rått sädes- eller

potatisbrännvia, eller ock i det närmaste befriadt

från dessa oljor, under namn af renadt brännvin,

eller slutligen tillika genom destillation med åt-

skilliga kryddor och tillsats af socker förädladt

till destillerad t brännvin. Det råa brännvinet är

standom, utom finkeloljan, förorenadt af åtskilliga

andra ämnen, hvaribland någon gång af ett högst

flygtigt, retande samt till oeb med något giftigt

ämne, kalladt stick- eller brännsnyta, hvilket dock

småningom förstöras under brännvinets längre för-

varing, dessutom ock genom uppsåtligen tillsatta

skarpa och rusande ämnen, såsom Spansk peppar,

paradiskorn, tobak, m. fl. Såsom namnet antyder,

destillerades eller brändes det ursprungligen af vin,

och först sednare upptäcktes konsten att erhålla

det af sädesarter. Hos oss har det väl alltid blif-

it tillverkadt af sådana, särdeles af råg och korn,

intill dess, i sednare tider, potatis börjat att

lika allmänt om ej allmännare användas dertill,

«hnru produkten af denna sednare, i anseende till

4en större halten af finkelolja och den större svå-

righeten att befria den derifrån, är mindre värde-

rad än sädesbrännvinet. Isynnerhet såsom färskt bar

det en högst obehaglig lukt oeb smak. Det för-

bättras dock, likasom allt brännvin, betydligt ge-

nom längre tids förvaring, bvårföre gammalt bränn-

vin alltid står något högre i pris än färskt af sam-

sna styrka* De olika råämnena lemna, under för-

ftfrigt lika behandling, ganska olika qvantiteter

åWäaaräa, *<* nan besäkear ungefärligen af hvarje

tunna god råg 21 kr, korn 15 fcr och af pota-
tis 9 kannor 6-gradigt brännvin. Likväl utfaller

produktens mängd, likasom dess godhet, ganska
olika till följd så väl af mer eller mindre uog-
granhet vid bränningen som af brännvinsredskapens

beskaffenhet. — I följd af den allmänt antagna

grundsatsen, att bestämma skatten för brännvinstill-

verkningen efter destillerkärlea eller den s. k. pan-

nerymden, hafva tillverkarne på allt sätt bemödat
sig att fä dessa så inrättade, att största möj-
liga mängden må kunna på en viss tid afverkas

och på detta sätt hafva flera olika slags bränn-

vinsredskap uppkommit, dem man, i och för skatt-

läggningen, indelar uti 5 klasser, nemligen 1) en-

kel redskap, 2) dito med mäskvarmare, 3) dito med
rektifikations-apparat, 4) dito med mäskvarmare
och rektifikations-apparat, och ö) dubbel pistorisk

eller åagbränningsapparat. — Af vitterh. , hist. och

antiqv.-akademiens handlingar för 1 788 vill det

synas, som hade brännvinet varit kändt i Sverige

redan under sista hälften af 1400-talet och åtmin-

stone de sista åren deraf i riket tillverkadt, enär

magistraten i Stockholm, år 1494, utfärdat ett

förbud för trenne uppgifna personer, att befatta

sig med brännvins-tillverkning och försäljning, och

år 1498 uppdragit detta uteslutande åt en person

vid namn Curt Fläskedragare.— Brännviaet begag-

nades i början dels vid kruttillverkning, dels som
medikament, isynnerhet såsom preservativ emot
pesten, och rekommenderades i detta afseende hö-
geligen af den tidens läkare, hvilket ej litet tor-

de hafva bidragit till utbildande af smaken der-

för. Denna lärer ock hafva gjort ganska hastiga

framsteg; ty redan år 1550 fann Gustaf I, vid in-

träffad missväxt, sig föranlåten att förbjuda all

brännvinsbränning. Man kan således säga, att de

första underrättelser vi äga om brännvinet bär i

landet, bestå uti förbud deremot och författnin-

gar derom, och sådana hafva sedermera intill när-

varande tid i rikaste mått åtföljt detsamma, så

att troligen intet annat ämne varit till den grad

underkastadt reglemen tering och inskränkningar,

som brännvinsbränningen , och det har isynnerhet,

änder loppet af de sednaste hundra åren, utgjort

ett föremål för nästan hvarje riksdagsbehandling,

med de mest skiljaktiga följder. Sålunda förbjöds

år 1740 all brännvinsbränning af säd och mjöl;

1741 blef den åter fri, emot erläggande af kon-

sumtionsaccis och under en mängd kontroller, bvilka

åter upphäfdes 1742; år 1747 föreslogs att förklara

brännvinsbränningen för ett regale, som kunde bort-

arrenderas till enskildta personer; men detta förslag

föll i följd af adelns och bondeståndets motstånd;

1752 utvidgades brännerirättigheten ännu ytterli-

gare och accisen derpå nedsattas; 1756 förbjöds

brännvinsbränning helt och hållet, hvilket förhud

samma år till en del upphäfdes, men likväl åter-

upptogs innan årets slut, med ytterligare kon-

taoUer för dess efterlefred, bvilka ännu mera

skärptes, åren 1757, 58 och 59, så att det slut-

ligen stadgades, att Svenskt brännvin skulle vara

konfiskahalt, hvarhelst det inom landet anträffa-

des; 1760 upphäfdes dessa författningar och bränn-

26
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vinsbränningen blef fri, utan afgift, dock endast

till husbebof; 1762 infördes ånyo salu-bränn-

vinsbränningen mot konsumtionsaccis , och stränga

foreskrifter utkommo , for att hindra dess vidsträck-

tare bedrifvande än hvad tillåtet var; 1773 för-

bjödos kopparslagarne att förfärdiga nya bränn-

vinspannor; 1775 sattes det 1747 väckta försla-

get om brännvinsbränningens förvandling till ett

regale i verkställighet och arrendet deraf ntbjöds

åt enskildta ; men då detta ej lyckades, inrättade man
samma år öfverallt i. riket kronobrännerier, soin

ställdes under förvaltning af en egen direktion, och

vid hvilka bränningen bedrefs uti ganska stor skala.

Så t. ex. användes vid kronobränneriet vid Gripsholm

ej mindre än 29 pannor, hvardera om 1,200 till

3,000 kannor, så att ända till 76 tunnor säd kun-

de dagligen afbrännas, hvartill hörde ett vatten-

verk med 6 kopparpumpar, som kunde från sjön

oppumpa 800,000 kannor vatten om dagen, genom
en 20 alnar lång utmed sjöbottnen anlagd trumma.

År 1776 beviljades en allmän försäljningsfrihet af

brännvin för kronans räkning, och från denna tid-

punkt torde man, ej utan skäl, kunna datera bränn-

vinets blomstringsperiod. Emellertid och oaktad t

alla de ohyggligheter, hvartill kronobrännerierna

gåfvo anledning, lemnade de på långt när ej den

behållning, som påräknades af dem, och hvilken

utgjort hufvudorsaken till deras inrättande, hvar-

före Gustaf III, som uti sina eftérlemnade an-

teckningar sjelf medger sig härutinnan begått ett

fel (se de Gustavianska papperen, 2:dra delen, sid.

130), redan år i 786 föreslog ständerne, att,

mot en årlig bevillning af 18 tunnor guld, ånyo

frigifva bränningsrättigheten; men då detta för-

slag afslogs af adeln och bondeståndet, bedrefs

brännvinsbränningen, oaktadt alla dess så i mora-
liskt som ekonomiskt afseende förderfliga följder,

uteslutande af staten, dock ej längre än till 1787,
då husbehofsbränning tilläts mot frivilligt arrende

på 10 år, hvilket förnyades 170$ och fortfor än-

da till 1800, då rättigheten att bränna åter med-
gafs mot en viss afgift i säd; men kronobränne-

rierne fortforo dock ända till 1823, då de full-

komligt afskaffades, sedan det befunnits att det

dervid tillverkade brännvinet kostade staten nära

tre gånger så mycket, som hvad varan såldes till

af enskildta, oberäknadt de stora förluster, hvilka

ofta drabbade staten genom olyckshändelser, me-
delst eldsvådor vid brännerierne , hvarvid oftast

stora lager af spannmål och brännvin uppbrunno

eller försvunno. — Nu mera är brännvinsbrännin-

gen, af hvad tjenligt ämne som helst, under Ja-

nuari, Februari, Mars, April, November och De-
cember månader medgifven, på landet för alla

hemman eller hemmansdelar med åsätt mantal, ef-

ter jordeboken, samt bebygda, med serskild åbo
försedde, utjordar eller andra lägenheter, hvilka

deltaga uti ordinarie eller extra ordinarie rotering

eller utgöra vacance- afgift, äfvensora icke rotera-

de, men med serskild ränta till kronan eller inne-

hafvaren af dess rätt belagde torplägenheter; i

staderna för den till hvarje stads område hörande

jord , dock ej om icke jordens taxeringsvärde upp-

går till 300 riksdaler, och kan förbud mot bränn-

vinsbränningen endast föranledas af högst vig-

tiga omständigheter. På grund af jordens el-

ler lägenhetemes taxeringsvärde, får bränningen

verkställas med pannor af olika storlek ända till

90 kannors rymd, och far icke, uti något verk el-

ler å samma egendom begagnas panna, eller pan-

nor tillsammans, af större rymd. Under föreskrif-

na vilkor kunna flere jordägare förena sig om ett

gemensamt brännen, dock ej med större panna än

nyss nämndt är, men brännvinsbrännings-rättigheten

kan ej till annan man öfverlåtas, utan i samman-
hang med jorden. Anmälan till utöfvande af bränn-

vinsbränning sker vid mantalsskrifningen, antin-

gen för hela den tillåtna tiden eller blott en ter-

min deraf, antingen Januari, Februari och Mars,

eller April, November och December, i förhållan-

de hvartill afgiften bestämmes sålunda , att den för

l:a klassens redskap, beräknas för hela tiden,

till 3 r:st pr kanna för det qvantura, som anses

kunna afverkas med hvarje panna, under eller till

och med 15 kannors rymd, hvilken afgift ökas

med ^ r:st för hvarje öfverskjutande kannerymd

till och med 30 kannor, samt med -£j r.st. för

hvarje sådan till och med 90 kannor, så att af-

giften för sådana pannor är 2 sk. för hvar kanna

brännvin, som anses kunna tillverkas dermed, un-

der den tid för hvilken anmälan till bränningen

skett. För sammansatt redskap upptages afgiften

till 2 sk. pr kanna och tillverkningsqvantiteten be-

räknas för 2:a klassen till 1 1 gårig, 3:e klassen 3

gånger, 4:e klassen 4 j- gånger och 5:e klassen 9

gånger så stor som vid första klassen, hvarförutan,

genom användandet af ångapparater
,
afverkningens

qvantitet inom hvarje klass anses fördubblad. Så-

lunda betalas för en 10 kannors panna i l:a klas-

sen 2 R:dr 24 sk., med ångapparat 6 R:dr 32 sk.;

i 2:a klassen 3 R:dr 36 sk., med ångapparat 15;

i 3:e klassen (5 R:dr, med ångapparat 75; i 4:e

klassen 39 R:dr 18 sk., med ångapparat 180; i

5:e klassen 180 R:dr, med ångapparat 3 CO. För

90 kannors panna i l:a klassen ISO R:dr, med
ångapparat 360; i 2:a klassen 270 R:dr, med ång-

apparat 540; i 3:e klassen 540, med ångapparat

1,080; i 4:e klassen 810 R:dr, med ångapparat

1,620; i 5:e klassen 1,620 R:dr, med ångapparat

3,240. För enkla pannor under 10 kannor skat-

tas efter 12 sk. kannrummet, ocb då endast en

termin af tre månader begagnas till bränningen,

betalas hälften af förenämde afgift er, bvarjemte red-

skapen skola, under den tid då den ej lagligen far

begagnas vara behörigen förseglad. Oaktadt de

mångfaldiga vexlingar, som brännvinsbränningen

,

enligt hvad af föregående synes, varit underkastad,

och den betydliga beskattningen som bvilarderpå,

har den dock i följd af den enormt ökade åtgån-

gen tilltagit till den grad, att icke någon närings-

gren kan hos oss jemföras dermed
;
ty då hela till-

verkningen vid våra bergverk (enligt Forssells sta-

tistik) beräknas till 10 millioner R:dr, och af fa-

brikerna till 16 mill. R:dr, så uppgår tillverknings-

värdet af brännvin till minst 30 mill. R:dr (i fall

enl. Montgommerys ganska sannolika kalkyl i ridd.
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och adelns prot. för 1828 tillverkningen antages

tOl 60 mitt. kannor). Af denna oerhörda mängd
utföres dock snart sagdt intet, år 1S42 t. ex.

blott 33 kannor, och den del deraf som användes

till tekniska ändamål är högst obetydlig, så att

hela tillverkningen nästan mteslutande fortares och

frambringar de olycksfallaste verkningar i sam-

hället. Genom nykterhetsföreningarnes bemödanden

har visserligen förbrukningen af brännvinet blifvit

något inskränkt, inom de klasser som äga nog ur-

skiljning att inse det skadliga af dess missbruk;

men törhända har saken mera lidit än vunnit

genom allt för mycket nit för densamma. —
Brännvinsbrännings-algiften ntgjorde år 1842 för

hela riket 573,882 R:dr B:ko, hvaraf Malmöhus

län betalte det mesta, eller 78,926 R:dr, och

Piteå det minsta, eller 800.

BrJåniiHftsl» (Urtica dioica), en mångårig, all-

mänt bekant växt, bvilken förekommer ymnigt öf-

verallt inom riket. De späda bladen begagnas Ull

grönkål och af stjelkarne erhålles, genom rötning

och bråkning, en fast hamplik tågä som kan be-

gagnas såsom den af lin eller hampa. — Att näss-

lor bränna har väl hvar och en erfarit; men or-

saken till denna verkan torde icke vara enhvar

bekant. Haren, med hvilka bladen och stängeln

finnes öfvervuxne, äro icke, liksom taggar eller nå-

Jar, alldeles solida, utan ihåliga, och för det me-
sta öppna i spetsen. När man vidrör dem, så re-

ta de huden, och ur den öppna spetsen flyter en

giftig saft i såren, hvarigenom brännandet och

ändens svullnande uppkommer; ty såret i och for

sig sjelft är så obetydligt, att man icke skul-

le känna det, om giftet icke åstadkom infla-

mation. Undersöker man en brännässla genom
mikroskop , eller . annars med ett förstoringsglas

,

så skall man finna, att icke alla bår, som betäc-

ker den, äro af samma beskaffenhet; endast de,

som äro öppna ofvantill, åstadkomma brännandet.

Hvart och ett af dessa står på en fotställning,

hvilken innehåller giftämnet. Denna bas är svamp-

alctig och delad i celler, taggen, hvilken står på
dess spets, låter vända sig åt alla sidor. När

den vidröres, blir också fotställningen samman-
pressad och den giftiga vätskan strömmar ur öpp-
ningen, for att meddela sig åt såret.

11*0dmönstring vid regementerne, förrättas, så

väl vid beväringen samt stammen, under loppet af

mötena, utan afseende å någon viss dag, och har

till ändamål att kontrollera styrkan af det man-
skap, som under mötet skall njuta ration och pen-

ningar.

Bradrmfttraamllnjren» känd äfven under namn
af Hernhulare. Af denna sekt hade åtskilliga an-

hängare förenat sig i Stockholm, i början af

1780-talet. Bergsrådinnan Christina Hjärne, född

Rndbeck, anhöll hos regeringen, att dem måtte

tillåtas, att på hennes gårdstomt vid Lilla Träd-

gårdsgatan å Norrmalm, få inrätta en sal till en-

skildta andaktsöfningar, hvilket bifölls genom kongl.

resolutionen a( d. 2 Sept. 1783. De hafva allt

sedan hållit sin gndstjenst derstädes, isynnerhet om
Wgdags- och onsdags-eftermiddagarna. Försam-

lingen .håller inga vigde prester, utan ntser till

föreläsare eller predikant någon ansedd ibland sig.

Detta embete har oftast varit bestrid t af Danskar.

nrttdrasklpt eller Hrddraskifte kallades den

styrelse i fordna dagar, då tvenne konungasöner

gemensamt förde regeringen. Det första exemplet

härpå var, då Agnes son , Alrik
,
tog sin broder Erik

till samkonung. Sedermera förnyades detta ofla

under hedniska tiden.

Bröllop (Isl. brudlavp, i äldre tider brudkaup, brud-

köp). Ordet härledes sannolikast af Isl. bvuda
,

(brud) och blaup (lopp, sammanlopp, samling af

gäster vid ett giftermål). Man vill äfven härleda det

från brudlöfte; men ett sådant lemnades redan då

brudköpet afslöts, och brölloppet utgjorde den hög-

tidlighet, det gästabud, hvarmed brudköpet beseg-

lades. — Bröllopssedens historia inom vårt land har

haft tvenne olika skiften, af hvilka den förra till-

hör hednatiden, och den senare, då den helgades

genom vigsel, följde nppå kristna lärans införande.

Uti våra nuvarande brollops-plägseder anträffar

man både hedniska och katholska bruk och vid-

skepelser sammanmängde. Inom skilda landsorter

äro olikheterna härvid högst märkbara, nästan

lika många som härader. Grunden och opphofvet

till dem äro ytterst svåra- att finna. Åtminstone

erfordrar det en djupare kännedom af fornhäfder-

na, af folklynnet och folkvanor, m. m. än någon

nu besitter. — Framställningen af ett bröllop i

någon viss ort lemnar ej någon hel föreställning

om Svenska bondbröllop i allmänhet; derföre med-
delas en sådan icke härstädes. Spridda plägseder,

bruk, vidskepelser, m.# m. återfinnas likväl på sina

ställen i detta verk. — Enligt 1686 års kyrkolag

skola presterne, "såsom the andra med skickelig-

het föregå böra", å embetes vägnar afråda bröl-

lopsfolket ifrån allt öfverflöd, så väl i matanrätt-

ningar, som annat och jemväl ifrån allt oskick

med dryck och sorl. Ingen brudskara far komma
till kyrkan med trummor, skjutande och hvarje-

handa otjenligt buller. Då bröllop om söndagen

anställdes, måste sådant ske i rättan tid, utan

gndstjenstens förhinder, utan "all annan otillbör-

lighet , såsom förargeligt svalg och fråsseri , skrik

,

rop, kif och trätor, eder, svordom och slagsmål."

Den, som försyndat sig häremot och ej rättar

sig efter åtvarning skulle plikta fem daler s:mt,

eller sitta två söndagar i stocken utanför kyrk-

dörren. — År 1731 d. 24 Sept. stadgades, att

bröllop på landet ej finge hållas längre, än högst

två dagar, dock förmenades ej föräldrar, barn och

syskon att vid sådana tillfällen vara längre till-

samman. Alla andra, som qvarblefvo längre skulle

erlägga hvardera till kyrkan och socknens 'fattiga

en daler s:mt. — Uppå presterskapets besvär re-

solverade Kongl. Maj t d. 22 Okt. 1723, att "vid

bröllop måge högst åtta rätter och fyra tallrikar

nyttjas till sallat och sådant, som ej för någon

rätt kan anses, samt vid eller efter maten, för-

utan frukt, jemväl bakverk och annat tillåteligt

konfekt, dock att deraf sparsamt tilltages, och

vid konfektbröllop, hvilka hädanefter som hittills

tillåtas, bör af sådant konfekt måtteligen tagas,
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hvarjentte ingen måltid eller mat bör tillredas."

Den, som "medelst hvarjehanda påfundet och in-

ventioner" handlade häremot, var förfallen till 100
daler s:mU plikt; "viljandes Kongl. Maj:t alttid med
nådigt välbehag anse, om dess trogne undersåter

nti sparsamhet med hvaraanan täfla vilja." Häraf

synes, att de nu på senare tider ofta brakliga s.

k. konfektbröllop , ej iro något nytt andantag från

nutidens kostbara bröllopsfester, utan att denna

prisvärda sed är öfver hundra ar gammal och för-

ordad af Kongl. Maj:t. — År 1742 förordnades, att

bröllop i städerne skalle begynnas så tidigt, att

de ofelbart kanna ' vara slutade innan kl. 12 om
natten. — Bruden förbjöds att gå ikring och samla

gåfvor af gästerna; men fattigt folk tilläts att på
bordet framsätta en skål, hvaruti hvar och en

kunde nedlägga, så mycket han behagade. Ingen

skulle fördrista sig att, oombedd, skrifva någon

bröllopsskrift, vid 12 daler srmts böter. Allt brud-

folk skulle vid första lysningen vara förpliktadt,

att, efter Tåd och vilkor, lernna någon allmosa till

de husfattige, oeh vid bröllopen skulle gästerne

förmås att sammanskjuta något till förmån för

lazarettet i Stockholm. — Under d. 5 Okt. 1664,

d. 19 Dec. 1668 och d. 1 Maj 1669 utkommo
trenne Kongl. Påbud, huru förhållas borde vid

adeliga, presterliga och borgerliga bröllop. Utom
ett och annat, som kan gälla närvarande tider,

innehålla de flesta §§. stadganden om obetydli-

ga småsaker, såsom, då vid anrä 1 1 ningame, skill-

nad gores på bordens skapnad af fyrkantiga eller

aflånga, bakelsens form af pyramid förbjudes, o.
N

s. v., dels hafva de genom förändrade seder upp-

hört att vara tillämpliga, såsom, då det för-

bjudes att dansa medan maten står på bordet, att

nyttja flere än 6 musikanter samt att gifva hvar-

dera högre betalning ån 4 R:dr, hvilka, efter den

tidens varuvärde, motsvarade fyra tunnor råg.

«r<Hlo(>«giir<l kallas först i Christoffers lag en

bevillning vid konungens och konungabarns gifter-

mål. Ännu 1766 beviljades en sådan bröllops-

gärd, att utgå i tre år.

flrttins, £ven § en ansedd läkare, hvilken, efter

slutade studier, vid 30 års ålder, begaf sig utrikes

för att der fullända dem
,
uppehöll sig först i Ley-

den, sedan sju år i Padua, der han hade anbud

att gå i Neapolitansk tjenst, men återvände hem,
blef lifmedikus hos drottning Christina och seder-

' mera hos Carl Gustaf, hvilken han följde under

en del af hans krig. Utnämnd till med. professor

i Upsala, råkade han i tvist med en Stenras, som
förut fått fullmagt på samma syssla. Trätt vid

de -obehag, dessa tvister ådrogo honom och vid

hoflifvet, satte han sig i ro, först i Gästrikland

och sedan hos sin måg, biskop Carlsson i We-
sterås, der han dog år 1693, i en ålder af 81
år. Han lade sig äfven på theologien, och har

skrifvit en förklaring öfver Luthers mindre kathekes.

flrttmi f Tnffetuomd , tbeol. professor i Pernau
och sedan i Åbo, hvilka begge städer han måste
lemna, då de intogos af Ryssarne oeh blef slutligen

superintendent i Garlstnd. Född 1669, död 1722.
En man af mycken lärdom och strängt ifrande för

evangeliska lärans renhet; bar ordat och skrifvit

emot pietister och andra svärmore.

Bröitis, Cltrlntlsm. Sedan rikets ständer, vid

174? och 1751 års riksdagar, utfärdat åtskilliga

författningar rörande premier och belöningar för

visad flit och konstfärdighet i linnespånad och väf-*

aad, synas ständerna med särdeles frikostighet hafva

uppmuntrat denna slöjd. Såsom bevis härpå torde

förtjena omnämnas de belöningar ständerna 2:ne

gånger tillerkände Christina Bröms, och hvilka be-

stodo i en silfverbägare om 40 lods vigt med föl-

jande inskrift: "Gifven 1752 af Riksens Högloflige

Ständer till Gästgifvaren Jonas Stenklyfts hustru

Chr. Bröms i Bjästa för visad flit i fin linnospin-

ning och väfnad
n

, samt en kanna om 60 lods vigt

med samma påskrift af år 1756. Flere blefvo

sedermera på samma sätt uppmuntrade, hvaribland

prosten Törnstens hustru Cath. Stenklyft, samt

hustru Martha (Msdotter. Alla dessa qvinnor bodde

nti Ångermanland.

Ar*inse* Mlkelnaa, borgmästare i Lybeek, var

den, hvars kraft och klokhet Gustaf Eriksson isyn-

nerhet hade att tacka för sin räddning, då han

tagit sin tillflykt till denna stad, och Christian

fordrade hans utlämnande.

BrömiehrO) mötet vid. Ehuru Sverige, sodan

Gustaf I:s uppstigande på thronen, stått i yttre

fredliga förhållanden till Danmark, hade likväl, un-

der den långa fredstiden, åtskilliga frön till förny-

ande af de gamla tvisterna emellan granrikena

uppkommit och utvecklat sig. För att förebyg-

ga alla obehagliga följder, ansågs lämpligast att

hålla ett möte, der dessa tvister kunde uppta-

gas och utredas, för att sedan af båda konun-

garne personligen biläggas. Konungen af Dan-

mark, Christian III, lät genom sina sändebud

föreslå konung Gustaf en sammankomst dem emel-
* lan, å någon tjenlig ort på gränsorna af deras

riken, der de med få ord kunde afgöra, hvad

som eljest genom många möten och flera obe-

hagliga omvägar ändå svårligen stod att erna,

enligt den erfarenhet man häruti vunnit i förflutna

tider. Mötesplatsen bestämdes vid Brömsebro, som
då utgjorde riksgräns emellan Sverige och Dan-
mark. De deputerade sammanträdde i gården Gri-

sebäck af Söderåkra socken, ej långt från Bröms,

redan i pingstveckan 1541. Underhandlingarna,

hvaribland det hufvudsakligaste rörde Svenska kro-

nans rätt till Gottland, fortsattes till början af

September, och den 15 utsattes till konungarnes

högtidliga sammanträde. Konung Gustaf begaf sig

sjöledes, åtföljd af hela flottan, till mötesplatsen,

samt ankrade vid en holme nridt emot utloppet af

Brömsebäck. På denna holme, hvilken låg inom Sven-

ska gränslinjen, hade amiralen Erik Fleming -lå-

tit uppsätta en stor sal, jemte flere mindre stugor

af träd , alla invändigt klädda med rödt taft och in-

redde på det mest praktfulla sätt. Följande dagen

anlände konnng Christian, äfven beledsagad af -en

ansenlig mängd krigsfolk samt de yppersta af sitt

råd. Sedan han låtit uppslå sina tält på festa

landet och Danska sidan, anhöll han att konnng
Chwtaf täcktes infinna sig hos honom; emedan lian
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ajolf saknade tjänliga båtar att satta öfVer tffl

holmen. Konungen gaf sitt bifall, och sedan iere

Danska herrar anländt tiH Sveaska lägret såsom
gislan, lat konungen sätta sig i land, hvarvid må an-
mårkas, att då marsken Lars Siggessoa skalle sti-

ga på bryggarn for att appbjelpa konungen, vek
den undan och marsken störtade i sjön, hvarifrån

han dock lyckligtvis upphemtades. — Koanngarae
möttes på stranden, åtföljdes till Christians tält

och hade der en timmas samtal, hvarelter de upp-
stego och drncko hvarandra till. Derpå föjde af-

•skedstagandet, hvarelter konung Christian begaf
sig till Avaskär, men konung Gustaf tillbaka till

lägrat samt följande dagen till Kalmar.

PiMnetoo, freden i. Den afslöts, efter sex må-
naders underhandlingar, d. 13 Ang. 1645. Under-
handlarena voro, å Svenska sidan: Axel Oxenstjer-

na och Johan Skytte, å den Danska: rikshofmä-

staren Corfitz Ulfeld och rikskansleren Kristian

Sehested; medlare: Holländska sändebuden och fram-

för allt Fransyska ministern La Thuillerie, hvars

klokhet, verksamhet och måtta man isynnerhet ha-

de att tacka för den lyckliga utgången. Begge
parterna voro nemligen så hätska och förbittrade

,

att man ansåg vådligt för sakens framgång, om
de hade sammanträffat personligen, hvårföre un-
derhandlingarna bedrefvos skriftligen, och, då äf-

vea detta hotade med en upplösning, slutligen ge-
nom ombud. Sverige erhöll deri tullfrihet i öre-
and, Jemtland, Herjedalea, Gottland och Ösel

samt Halland på 30 år, och skalle troligen erhål-

lit ännu mera, utom Christinas vankelmod och oför-

stuudiga ublandning i arenderoa.

Bränanemns, Alvlmnhisn eller Orlnaliiu 9 uti

Söderåkra sockeo af Södra Möre härad i Kalmar
tan, vid Brömsåas utlopp i hafvet, har varit ett

gransfaste mot Danmark, och hvaraf lemningar an-
an synas. Engelbrekt ernade belägra det år 1436;
men då han framkom var det redan intaget af hans

befälhafvare, det tappre riksrådet Nils Stensson.

Några af Svenskarne hade, under en mörk natt,

vadat öfver grafvea och smygt sig in i portstu-

gan utanför slottet, helt bittida om morgonen, så

snart tornväktaren blåst reveljen och efter vanlig-

heten uppläste slottsporten. De rusade derpå ha-

stigt nr portstugan, anföUo vakten och bemästra-

de sig porten i samma stund vaktombytet skedde,

öfver den nedsläppta vindbryggan skyndade nu de

ntanföre väntande Svenskarne, bortjagade eller ned-

gjorde Danska besättningen, inträngde med våld i

slottet och tiBfangntogo kommendanten Grim.

Bro*am*e>«tei»*r* Se: Brimmten.

tnvOoaeniavd , en socken, med Matteryd, hör till

2 Id. reg. oeh är belägen i vestra Göinge kon-

trakt och >härad, 'Lunds stift oeh Christianstads

lin, 3| mil V.N.V. från Christianstad. Socknen

består af 23} mtl. och bar 865 invånare; af.dess

areal 10,044 tunnl. äro 1,060 sjöar och kärr. Adr.

Caristianstad.

amiaawp» annex till Raflunda socken, beläget i

Albo oeh Jårestads förenade kontrakt af Lunds

ntift, % £ mil N.V. från CimbriUfanmn; $ mil från

hafvet; består af 16 mtL med 1,030 invånare oeh

har en areal af 9,859 taapl., J>varaf endast 4, *ro

kärr oeh sjöar. Adr. ftmbritsfeamn.

BrdtfJeutaiiluumdU en gamma) offerlund belägen

i Bredaryds socken af Wexjö stift. Lunden, som
består af björkar, hålles af allmogen i sådan helgd,

att ingen vågar nerifrån hemta ved eller ris, af

fruktan att råka ut för ondt
Buccaurallter, carditer, kallas steavandlingar af

flera slag tvåskaliga musslor, eller blott af deras

skal, som dels lefvat i hafvet, dels i sött vatten,

af de förra isynnerhet slägterne crassatella, car-

dium, cythera och cypricaxdis; af de sednare cy-

clus, cyrena och cyprina. De likna till formen ett

ox- eller menniskobjerta, och förekomma i flere

af våra flötskalkberg.

Bucclneter, äro stenvaudlingar af åtskilliga torn-

snäckor af slägterne buccinum, conus m. fl., som
vanligen äro hafsinvånare och förekomma i kalk-

formationer på våra vestra kuster. Af de ännu

]efvande djuren förekommer en art, neml. Bucci-

num undulatum , allmänt vid Nordsjökusten och hos

oss omkring Marstrand nnder nama af valdhorns-

snäckor, se detta ord.

Bucli , Leopold von» en af vår tids störste

geognoster, född i Preussen år 1777, är hos oss

bekant genom sin Resa i Skandinavien, särdeles i

Norrige och Lappmarken. Arbetet utkom i Berlin

1810, och är öfversatt på Svenska.

Buddenbrock, Henrik &otthard von* öf-

verste för ett värfvadt regemente, underskref år

1710 kapitulationen i Riga och gick sedan i Rysk

tjenst. Carl XII var likväl ädelmodig nog, att icke

låta sonen

Buddenbrock» Henrik Jflagnps von» um-

gälla fadrens förräderi. Denne, född i Liffland år

1686, var, vid Pultava slag, kapten vid gardet,

följde konungen till Turkiet och befordrades af ho-

nom, så att han år 1717 utnämndes till öfverste

för Westerbottens regemente, hvarifrån han flyt-

tades först till Helsinge och sedan till Nerike och

Wermlands, blef naturaliserad Svensk adelsman,

friherre, generallöjtnant och en af hattpartiets

verksammaste medlemmar. Efter Finska krigets

olyckliga slut (1749), ville de rådande, som tillställt

det, välta skulden från sigpå befålhafvarena. Lewen-

haupt och Buddenbrock häktades, anklagades för

förräderi, hvartill de visserligen voro oskyldiga,

samt för långsamhet och oskicklighet, hvilka fel

man ej kan frånkänna dem. Ständernas kommission

dömde dem till döden, genom utslag af d. 21 Maj

1743, och Buddenbrock halshöggs d. 16 Juli på

Observatorii-backen, hvarvid någre af de fångne

Dalkarlarne ställdes inom spetsgården, för att lå-

ta dem se, att "afven höga herrar straffades."

Buibsfle. Fordom brukades, då underrättelse in-

lopp om fiendens ankomst eller något tåg sknl]e

-företagas, att genom budkaflar eller så kallade

härrör, kalla folket tillsamman. JDå fienden in-

fallit i landet, utskickades budkaflen af hvijken som

helst, som först derom blifvit underrättad. Här-

till brukades en käpp, som sveddes i den ena än-

dan, och ombands i den andra med en tråd eller

snöre, ehuru några mena» att på samma kaffe for-

Digitized by



202 Badte,

domdags varit ristade runor, bvilka kortligen inne-

höllo ärendet. När runorna kommo nr bruk inskd-

ros så många skåror , som de skalle efter lag bota

,

hvilka fällde bodkaflen eller försummad© dess fort-

skaffande. Deraf härleder sig det kända tale-

sättet:
"skära upp budkaflan." Ännu i Gustaf I:s

tid voro snörade och brända budkaflar i brak

hos allmogen. Stundom kringsändes pilar. Blef

någon, som uppbådades, utan lagliga orsaker

hemma, dömdes han fredlös öfver hela riket och

föHus t ig sin egendom, stundom uppbrändes hans

hus och han ansågs som en vekling. Den som

först gaf fiendens ankomst tillkänna blef heder-

ligen* belönt, och om han varit landsföryist åter-

vann han sina borgerliga fri- och rättigheter. Af
badkaflens skapnad kunde man lätt inse, i hvil-

ket hänseende den kringsändes. Då allmogen sam-

mankallades till en rättegång, att döma öfver nå-

got begånget mord, var budkaflen gjord som ett

svärd eller yxe; men som ett kors, då någon lag-

fördes för brott emot Guds dyrkan. Den fortskafia-

des man från man. Frälsepersoner besvärades ej der-

med. När budkaflen kom söder in i byn skulle han gå
norr ut, och från öster till vester, och gifvas hus-

bonden i hand, och var han ej hemma, kunde han

lemnas åt hustrun eller äldre barn; men ej till öf-

vermage och litet vetande. Var ingen hemma sat-

tes han i stugan öfver bondens säng eller vid dör-

ren, att den vid hemkomsten genast måtte synas

och skyndsammast fortskaffas. — Rikets allmoge

åligger ännu den skyldigheten, att framskaffa bud-

kafle. Sådan får no ingen annan än kronobetjent

utfärda, och det endast i lo fl iga ärender, och vid

tillfållen, hvilka erfordra mycken skyndsamhet, såsom

skogseld, skallgång, o. d. Budkafle bör utmärka

ärendet, tiden när den utfärdas, hvartut den skall

framskaffas och hvarest den skall stanna. Den bä-

res från gård till gård, utan afseende på större

eller mindre mantal, och får den ej nedläggas, vid

10 dalers bot.

Budle (mythol.), en konung, fader till konung Atle

och sköldmön Brynhildur.

Bugge eller Bu^o ointalas såsom anförare for

Småländningarne, då de, år 1318, uppreste sig mot

konung Birger.

Bagge. En s. k. knape med detta namn skall

hafva lefvat i Småland. Till honom togo bönder-

ne sin tillflygt, då de ej längre kunde uthärda de

odrägliga skatterna, och valde honom till sin ko-

nung. De blefvo likväl snart öfvervunne af den

verklige konungens, Birger Magnussons, krigsfolk,

och deras höfding slagen.

Bakfotingar, kallas de till blötdjurens andra el-

ler djurrikets 9:de klass hörande djur eller de

egentliga snäckdjuren, hvaraf en del äro nakna,

d. v. s. hafva skalet inom manteln, de öfriga haf-

va skalet vridet i spiral, hvars vridningar antin-

gen ligga i samma plan, då snäckan kallas platt,

eller bildande en uppåt spetsig kon, då den kal-

las tornlik , eller också ej slutar tillsammans i mid-

ten utan bildar der en fördjupning, då den kallas

naflad. Vridningen går vanligen åt höger, likväl

hos några slägter åt venster, i hvilket fall de

fl namn af venstersnäckor. Skalen äro hos några
utländska arter, isynnerhet de tropiska, utmärkt

sköna, men detta är ej händeisan med de hos os»

förekommande.

Bulla (Isl. 2?o//i), ett fordom öfver hela Norden

mycket brukligt dryckeskärl, hvilket ännu begag-
nas på åtskilliga orter, såsom Bohus län, Dalsland

och Norrland. Bullan är alltid af träd och försedd

med prydnader. I gamla handlingar omtalas rykt-

bara dryckesbullar, som hade namn efter socknen

eller stället der de funnos. I vissa delar af Dala-

land är ännu brukligt, att brudgummen skänker ål

bruden på bröllopsdagen en dryckesbulla, vanligen

försedd med hennes namn. — Om detta dryckes-

kärl påminner i öfrigt ett gammalt na icke mera
brukligt Svenskt ordspråk: "betselbulla är vänoe*

dryck", d. v. s. afskedsdryck är vännedryck.

Ballarens härad är beläget i Norrvikens fögderi

af Götheborgs. län, och utgöres af Nafverstad soc-

ken med Mo. Häradet består af 82
f-

mtl. och har

3,715 invånare. Dess areal är 80,098 tunnland,

hvaraf 8,230 äro sjöar och kärr.

nullernceslus , Mils» kyrkoherde i Odensala i

Westmanland, känd geuom en år 1609 tryckt skrift

kallad: En echteskapz Bruiecranlz medh Alla Dyq-

derosor til hoopa flelat af Nicolao Bulterncesio*

Balfljfft-Än i Ydre härad af Östergöthland , är 1 J
mil lång och sjöarne Östra- och Vestra-Lägarns

utlopp i Sömmen. I denna å finnas perlmusslor.

Bultjern» kallas ett slags smalt stångjern, som
smides under knipphammare , och användes isyn-

nerhet till flera slags bultar vid skeppsbyggnad,

och förekommer, åttkantigt, rundt och sexkan-

tigt af minst £ och högst 1| tums diameter. Se:
Jer ti *

Bulvan. För att på senhösten kunna skjuta or-

rar, uppstoppas en orrtupp, eller ock gör man
helt enkelt en orrtuppsfigur af kläde eller målad t

träd, och uppsätter den på en stång, hvilken fastbin-

des nära toppen af en björk, så att den synes åt alla

sidor. Donna figur kallas bulvan, och i dess grann-

skap befinner sig jägaren, då några personer från

andra sidan långsamt uppskrämma orrarne, hvilka

då flyga till sin falske broder och finna döden för

det mordiska skottet.

Bunge, annex till Ruthe, beläget i Wisby stifts

norra kontrakt, 5 mil NO. från Wisby, vid haf

vet. Socknen består af 8^ mtl. och har 325 in-

vånare. Kyrkan skall vara byggd år 1135, är

ganska vacker och har 2:ne marmorpelare. Der
förvaras några helgonbilder af träd. Af socknens

areal, 6,526 tunnland, äro 96 sjöar och kärr.

Bankeflod, annex till Malmö stads S:t Petri för-

samling, beläget i Oxie kontrakt och härad, Lunds

stift, i mil S.S.V. från Malmö, vid hafvet. Sock-
nen består af 21

-f
mtl. och har 770. invånare; dess

areal utgör 3,518 tunnland, hvaraf endast 4 äro

sjöar och kärr.

Bar (mythol.), en utmärkt skön man, hvilken fick

sin tillvaro af de saltstenar, dem kon Audumbla
slickade. Dan fick sedermera en son, kallad Bör,

hvilken blef fader till Oden, Vile och Ve. Bar
var således Odens farfader.

Digitized by



BuresAs slott. 203

ar, af hl bär, kammare, bårledt från bva, bo,

uppehålla sig. Det liar sedermera fått flere be-

märkelser. Under medeltiden förstods dermed en

överbyggnad till husen, i hvilken qvtnnorna bod-

de. Dessa burar omtalas ofta i- våra folkvisor,

merendels såsom mål för djerfva riddare. — Bar

kallades afven smärre utbyggnader å hus, hvar-

ifrån kongl. personer höllo tal till folket, hvilka

tal deraf blefvo kallade Burspråk , en benämning,

tom omsider tillades sjelfva burarne. - En dylik,

kallad Drottning Christinas burspråk, finnes ännu å

ett hus vid Kornhamnstorget i Stockholm.

Bar eller Stabur kallas Lapparnes visthus, dem
de bygga vid sina sommar- och vintervägar. Den-

na hydda, hvarest de förvara sin rehnost, pälsar,

gamla kläder, rebnhår, m. m., hvilar vanligen på
en björk eller hög påle, och består af tätt sam-

manflätade björkgrenar, ocb på sidorna stödd af

tjocka horizontala björkstolpar. Ingången är till-

flätad , och i björken äro inhuggne ett slags trapp-

steg, för att komma upp i denna luftiga boning.

Bure , Fåle» en anhängare af konung Knut Eriks-

sons söner. Om honom berättas, att då konung
Sverker Carlsson utsände mördare att undanrödja

företrädarens barn, hvilka då vistades på Elgarås,

fbllo tre af dessa för deras händer; men den fjer-

de, prins Erik, räddades af Fale Bure, som bar

bort honom i sina armar. Andra häfdeforskare

hafva likväl erinrat, att prins Erik då var några

och tjugu år gammal, och således ej ett barn som
man tager på armen, samt deremot anfört en an-

nan berättelse, enligt bvilken Knuts söner uppre-

ste sig mot Sverker, då det kom till en drabbning

vid Elgarås, omkring år 1205, i hvilken tre af

prinsarne stupat, men Erik flydde till Norrige. Om
denne Fale Bure berättas annars, att han, sedan

Sverker stupat i slaget vid Gestilren, och Erik

uppstigit på thronen, han och den sistnämnde

fått i förläning Medelpad, Jemtland och ett styc-

ke af Ångermanland, samt tillåtelse att bära en

väpnad arm i skölden, och på hjelmen tvenne

Norrska stridsyxor. Hiilphers, i sin beskrifning öf-

ver Westerbottens län, B. I, sid. 300, anför föl-

jande, af lektorn, magister G. G. Nordin, lemnade
upplysning, angående Fale Bure. "Hela historien

om Fale Bure och dess slägf", yttrar Nordin,
r
är

vid slutet af 16:de eller början af 17:de århundra-

det hopsatt af Joh. Thomas Bureus, som dermed
ville gifva sig och sine anhörige något anseende;

men förut var hela denna fabel okänd. Jag bör

så mycket mindre vara misstrodd vid denna berät-

telse, som jag härstammar af dessa förmente Fale

Bures afkomlingar."

Bare spllle skall hafva legat på en så kallad klo-

sterholme, 2 \ mil från Skellefteå kyrka, vid Bur-

åns utlopp. Ehuru det af några orätt blifvit kal-

lad! kloster, har der endast varit ett Bure-gilles

samlingsställe, som blifvit indraget 1554. Uti

Rkyzetti Monasieriologia , s. 72, oämnes Bura klo-

tter, på en holme i Bura-åminne, såsom anlagdt i

13:de århundradet, under konung Erik Läspes tid,

af Herse Faleson, hvilket hans son Olof säges

fullbordat, och bestod af 12 bröder, atom abbo-

ten, af hvilka Jon Bure skall varit den siste, som
i konung Gustaf I:s tid (då klostret utdömdes) sän-

des till Lappmarken, att predika och bygga kyr-

kor; men att "Lapparne förgjort synen", och han

derföre måste följa klosterbröderna söderut. Han
anföres dock orätt såsom den fjerde ifrån Herse

Rure, emedan dem emellan varit 400 år. Lemnin-
gar efter en källare syntes på holmen år 1601, ehu-

ru platsen då var öfverväxt af granskog. — Bure-

slägten har fordom haft stora egendomar i Wester-
botten; men i synnerhet i Skellefteå socken hafva

Fale och flere Burecr qvarlemnat minnen af sina

hemvist.

Bure , Olof, Anders och Jonas, söner af

kyrkoherden i Själevad, Engelbertus Olai, påsto-

dos härstamma från den ofvannämnde Fale Bure,

och adlades på olika tider, men introducerades år

1627. Den förstnämnde var Gustaf Adolfs lifme-

dikus, sedermera borgmästare i Stockholm och slut-

ligen vice president i Åbo hofrätt. Död 1655, i en

ålder af 77 år. — Den andre i ordningen, Anders,
assessor i krigskollegium, öfverste-arkitekt och

general-mathematikus, född 1571, död 1646, har

gjort sig bekant genom de första någorlunda på-

litliga kartor öfver Skandinavien. — Den tredje,

Jonas» arkiv-sekreterare, hvars födelseår är obe-

kant, men som dog år 1655, har utgifvit stads- och

landslagen (1618), samt genealogiska tabeller öfver

de förnämsta Svenska slägter. — Af Bure-ätten var

äfven biskopen i Strengnäs, Sebrozynthius, hvars

tre söner blefvo professorer i Upsala. Den yng-

ste af dem, tfils, adlades år 1654. Hans son,

Jakob, generallöjtnant och guvernör i Skåne,

upphöjdes i friherrligt stånd, men ätten utgick

med hans son.

Bure, Johan Gustaf, komminister i Storkyr-

kan i Stockholm, död derstädes år 1819 i en ål-

der af ungefar 50 år; gjorde sig känd som en

ganska god predikant och erhöll år 1801 Svenska

akademiens andra pris för en afhandling om upp-

hofvet till meuniskoslägtets sanna upplysning.

Burenskold, Jakob, generallöjtnant, landshöf-

ding, i Östergöthland, förvaltade en tid öfverståt-

hållare-embetet i Stockholm och var sist guver-

nör i Skåne. Född 1655, död 1738. Hade ut-

märkt sig under Carl XII:s krig, vid Frauenstadt,

der han blef illa sårad, vid Warschau, hvarest

han tog Paykull tillfånga, och vid Helsingborg, der

han anförde kavalleriets venstra flygel och föll i

Dansk fångenskap, men genast frigafs. Under den

tid han förestod öfverståthållare-embetet i Stock-

holm, år 1710, utbröt pesten derstädes. Han upp-

rättade då ett förslag till stadens styrelse, hvilket

Carl XII från Benrier befallte genast skulle sättas

i verket, hvarjemte konungen i ett bref till sena-

ten, förklarade sitt stora välbehag med Burenskölds

embetsåtgärder. Upphöjd i friherrligt stånd.

Bnrestad, ett gammalt slott i Skön socken af

Medelpad. Skall varit bebodt af Fale hin Unge.

Kallas år 1398 Birisholm.

Bnresas slott. Buresås eller Borgås slott var

beläget norr om Snästa by i Blomskog, vid östra

ändan af en från Fasen långt utskjutande vik, på
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en betydlig höjd, hvilken äunn Bar hanra af Bore-

åsen eller Borgåsen. Slottet och dertill hörande

»tall voro byggda af sten. Belägenheten har va-

rit utmärkt räcker, samt af naturen synnerligen

betryggad för fiendtliga anfall. Slottets grundläg-

gare, likasom dess derpå följande innehafvare, äro

obekanta; men ntan tvifvel hade jarlarne öfver

detta härad härstädes sin bostad och hofhållning.

Dess läge förorsakade, att det ofta tjente till för-

varingsort för rof och byten, tagna under ströf-

tag och plundringar till Norrige. Den som sist

ägde slottet skall hafva varit en fru frän Eng-

land, hvilken, efter sin mans frånfålle derstä-

des i digerdöden, återreste till sitt fädernesland,

hvarefter slottet efterhand förfallit, så att af det-

samma numera återstå endast några stenhopar,

jemte stallet, samt en stenmur, som gått upp till

Slottet. För öfrigt är platsen öfverväxt med skog.

Sedan slottet börjat förfälla, fördes dörren till

detsamma till Blomskogs kyrka, ech blef der an-

vänd såsom kyrkodörr.

Ifarens, JToltan, en af sin tids lärdaste män,

en verklig polyhistor, hade först varit använd i

åtskilliga diplomatiska värf, tjenstgjorde som no-

tarie vid Upsala möte ,och blef slutligen riks-ar-

kivarfe samt den förste kongl. bibliotbekarie. Han

var väl förfaren i österländska språken och theo-

logien, och dessutom fanns nästan ingen vetenskap,

som var främmande för honom. Geometri, astro-

nomi, kemi, mekanik, arkitektur och fornforskning

voro isynnerhet de, hvari han öfverträffade. Ef-

ter tidens sed fördjupade han sig likväl derjemte

i kabbalistik, och man berättar, såsom ett prof

derpå, huru han uträknat verldens undergång till

en viss dag om hösten. Den bekante apothekaren

i Upsala, Simon Wolimhaos, lika mycket begifven

på kabbalistiken som han, uppställde emellertid en

annan beräkning, enligt hvilken förstörelsen ej

skulle inträffa förrän om våren derpå följande

året. De båda lärde männen kommo häröfver i

tvist, förifrade sig och som ingendera ville gifva

vika, slogo de vad, då begge satte upp sina går-

dar i Upsala. Den utsatte höstdagen förgick och

verldsbyggnaden stod qvar. Nu fordrade Wolim-
haos sitt vunna vad, samt att komma i besittning

af Burei gård. Denne gjorde nu den invändnin-

gen, att man först borde afbida den bestämda

vårdagen för att se, huruvida Wolimhaus spått

mera rätt fin han. Som det då befanns, att in-

gendera träffat sanningen , behöllo begge sina gårdar

och sin förargelse. B. afled den 22 Okt. 1652, på
sin egendom Wårdsätra, nära Upsala, 84 år gam-
mal. Man har af honom en mängd skrifter, sär-

deles i fornforskningen , såsom: Runa A-B-C-boken;

Den Svenska A-B-C-boken, Monumenta Helsingica;

Monumenta Sveogothica; Lapides Runici; Tabula Ru-
nica; Nymåre Visor; NorHända leyonsens rytande;

m. fl.

Borgman, John, grosshandlare i Stockholm,

död derstädes d. 11 Febr. år 1833, i en ålder af
* 68 år, en driftig och verksam köpman och skepps-

redare, utmärkte sig genom den faderliga vård

han tog em sina arbetares ech deras familjers at-

Hmfc»»«

komst och försörjning, genom bidrag till flera

nyttiga stiftelser, samt genom den kyrka och sko-

la han uppbyggde och underhöll på Djurgården,

genom den af honom der vid slätten på en kal

klippa anlagda, af en trädgård omgifna, egendo-

men Skansen, hvars uppförande han företog, ej

blott för eget nöje och traktens förskönande, ntan

äfven i den vackra afsigten, att skaffa sysselsätt-

ning och bröd åt de arbetare, hvilka han, vid

missgynnande handelsförhållanden, annars varit tvun-

gen att förafskeda.

Diurgs, en socken, med Stånga, hör till 1 kl.

konsist., är belägen i Wisby stifts södra kontrakt

och länets södra fögderi, 5 J mil S.S.O. från Wis-
by, vid hafvet. Socknen består af 15 J mtl. med
643 invånare ech bar en areal af 8,794 tunn].,

hvaraf 430 äro sjöar och kärr. Kyrkan är bygd
af kalksten år 1096. Tornet nppbygdes år 1829.

Barlslef» en son till konung Sverker I och dess

andra gemål, Richissa, stupade i kriget mot ko-
nung Knut. Han tyckes emellertid vara förblan-

dad med en Burislef , son till Danske prinsen Hen-
rik Skatelär och Svenska prinsessan Ingrid, som
antog konunganamn, men stupade i slaget vid Bjel-

bo år 1169. Sh. Rosenhane uppger ej hvems dot-

ter denna prinsessa Ingrid varit , och. hela histo-

rien sväfvar i mycket mörker. Uti Afzelii "Sago-

häfder" berättas, att Boris och Kol skulle varit

söner till Johan Sverkersson och opprest sig mot
konung Knut, då det kommit till ett fältslag vid

Bjelbo i Östergöthland emellan konnngen och dem

,

samt att de åkrar, der det stått, ännu i dag kal-

las: blodåkrarna. De/ skola äfven finnas rniner

efter den gamla jarlaborgen.

Biirlttf, socken , belägen i Bara kontrakt och hä-

rad af Lands stift och Malmöhus län
, \ mil O.N.O.

från Malmö, vid hafvet. Socknen hör till 3 kl.

konsist., består af 15 mtL oeh har 1,000 invå-

nare. Dess areal utgör 3,349 tunnl., hvaraf 741

ligga inom Oxie härad, och blott 4 äro sjöar och

kärr. Adr. Malmö.

Burinliiiiie*» kaNas i vissa orter de små sädes-

knippor, hvilka julaftonen upphängas i stugutaken,

och med hvilka sedermera åtskilliga vidskepelser

förehafvas. — Burmanner är ock Bohuslänska nam-
net på blomman Arnica montana.

Burteryd, socken, med Bosebo och Sandvik, hör

till 3 kl. konsist., och är belägen i Westbo kon-

trakt och härad af Wexjö stift och Jönköpings

län, 8 i mil S.V. från Jönköping. Socknen består

af 32 mtl. och 1,015 invånare; dess areal utgör

19,625 tunnl., hvaraf 1,400 äro sjöar och kärr.

Adr. Qvarsebo. Kyrkan nybyggdes af träd 1752.

På kyrkogården är Sibbesten, till åminnelse af en

Sibbe, mördad af sin egen son, och den första som
här är begrafven.

Butkap , kallas rättigheten, att i stad utofva

handtverk eller idka rörelse. Vill någon vinna

barskap, söke det hos magistrat, och om det be-

viljas sätte borgen för utskyldema till staden un-

der sex år, bvarefter han undfår bnrbref. Hvar
oeh en, som i stad äger barskåp, skall derstädes

mantalskrifvaa.
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npr&k. Se: Bur.

Bwtreid. Se: TornerspeL

fUMik, socken, hör till 2 kl. konsist., år be-

lägen i Westerbottens andra kontrakt och fögde-

ri, Heraösands stift, 9 mil N.N.O. från Umeå, vid

häftet. Socknen består af 54 £ mtl., och bar

3,770 invånare. Dess areal utgör 494,239 tonni.,

hvaraf 48,000 äro sjöar och kärr. Socknen har

Wifvit inrättad först på 1600-talet, då några by-

ar från Skellefteå, Löfånger och Bygdeå härtill

afskiljdes. Kyrkan är uppbygd år 1600 samt se-

dermera åtskilliga gånger förbättrad. En stor del

af socknen ntgöres 'af skog. Sjön Lappvattnet i

denna socken är märkvärdig för sina tvenne bott-

nar, af hvilka den öfre, nnder mulet väder, skju-

ter upp mot vattenytan. Marknad hålles här d. 12

Mars, 20 Aug. och 10 Dec. Adr. Skellefteå.

BMChovlui) Daniel 9 kyrkoherde i Kumla, har

gjort sig ryktbar genom sin rådighet och oför-

skräckthet, hvilka egenskaper han tycktes hafva

ärft af sin fader Moralus, som var kyrkoherde

i Elfdalen. Då en skräddare, Daker, uppviglat én

•hop bönder och begärde af Morseus att få ringa

i stormklockan för att sammankalla flere, nar-

rade han dem in i en stuga, trakterade dem med
öl, inspärrade dem derstädes och afiardade bud

till landshöfdingen , som lät fängsla dem , för hvil-

keo huidlwg Mordens erhöll af Gustaf II Adolf en

iri% förläning af 15 tunnor spannmål. Då befall-

ning kom till allmogen, att, under kriget med Dan-
mark år 1644, skicka väpnadt folk till Norska

gränsen, begärde de att få till anförare Morsei

son, Daniel, som antagit namnet Buschovius och

då var komminister i Elfdalen. I spetsen för 200
man aftågade denne på skidor öfver berg och da-

lar till Särna, dit de anlände den 22 Mars. Här
öfvertalade B. invånarne, att gifva sig under Sven-

ska kronan, och sedan de gått in dcrpå, höll han

predikan, utdelade nattvarden och döpte en mängd
barn, hvaraf flera voro så gamla, att de sletos

med predikanten om messboken och refvo sönder

blad deri. Vid fredsslutet med Danmark, följande

året, bortglömde man det eröfrade Särna; men det

qvarblef under Sveriges lydnad och dess eröfrare

belönades med en förläning af 12 tunnor spann-

mål och Kamla pastorat, der ban afled år 1677,

i en ålder af 76 år.

uka, färskt öl, innan det är färdigjäst, en från

äldre tider känd korndryck, som icke fick fattas

vid de gamla Svenskars gästabud och ännu är

temligen vanlig på vissa orter. Namnet bärledes

af Latinska ordet posca eller pvsca.

Bavltagrlcu 9 Johan 9 professor i österländska

språken vid Upsala universitet, en utmärkt orien-

talist, hvilken, vid 22 års ålder, såsom student,

disputerade på Hebreiska. På ålderdomen förföll

kan i en tungsinthet, som gjorde honom oskicklig

till allt arbete. Född 1629, död 1698.

Bnwknqvlfttta (Saxicola rubetra), hör till gång-

foglarnes fjerde familj , och är 5 tnm lång. Hannen

bar öfver ögonen till nacken ett hvitt band, en

svart med rostgul t blandad fläck under ögat, brö-

stet rostgult och en bvit fläck på vingarne. Ho-

nan har rostgulaktigt band öfver ögat, rödbrunt

bröst och mindre flack på vingen. Förekommer
temligen allmänt öfver allt i riket från April till

September då deu flyttar bort. Äggen äro blå-

gröna, ofläckade och läggas 4—6 i ett näste hvil-

ket vanligen träffas på marken bland gräs och
buskar. Födoämnena utgöras af insekter och larver.

Bitskvik, en hamn 1 mil från Wisby, vester ut.

Här invid har, på elt högt berg, fordom funnits

ett slott, så högt beläget, att man derifrån kun-
nat se Wisby stadsportar.

Bustfer, Johan Benedikt, lektor i Linköping,

pastor och prost i Skeda och theol. doktor, född

1729, död 1799, har gjort sig känd genom en

mängd skrifter, originaler och öfversättningar, dels

vers, dels prosa, såsom: Sveriges Sdllhet , ett tal

på vers på Adolf Fredriks födelsedag, — Utkast

titt en Beskrifning om Upsala, — Gener altabeller

öfver theotogien och filosofien, — Kejsarinnan Eli-

sabeths Historia, — Lårobok i moralen, hvilken han
af presteståndet fick uppdrag att författa till gym-
nasiernas tjenst, o. s. v.

Butich 9 Johan Albert, född 1800, biskop i

Skara stift sedan 1837, K. af N. C, bar haft det

förtroende, att till nattvarden bereda konungahu-

sets tre äldste prinsar, jemte prinsessan Eugenie.

Buttle, annex till Wenge, beläget 3£ mil S.S.O.

från Wisby, i Wisby stifts medelkontrakt och lä-

nets norra fögderi; består af 5 * mtl. och har 236
invånare; dess areal utgör 6,318 tunnl., af hvilka

340 äro sjöar och kärr.

By» socken, hör till 2 kl. konsist., är belägen i

Hedemora kontrakt af Westerås stift, Näsgårds

fögderi af Stora Kopparbergs län , 3
-J-

mil S.O. från

Hedemora. Ifrån denna socken försäljas till andra

landsorter slöjdevaror af träd , samt deribland hjul

och fördiggjorda åkdon af flere slag. Socknen

består af 50|- mtl. och har 3,000 invånare; dess

areal utgör 70.771 tonni., hvaraf 8,730 äro sjöar

och kärr. Adr. Avesta.

By, socken, med Bro och Ny, är belägen i Nors
kontrakt af Carlstads stift, Näs härad af Werm-
lands län, 5 j- mil S.V. från Carlstad, vid Wenern.
Socknen hör till 2 kl. konsist., består af 34 J mtl.

och har 1,810 invånare. Dess areal utgör 17,311

tunn]., hvaraf 1,020 äro kärr och sjöar. Adr.

Carlstad 1. Åmål.

Byarum, annex till Tofteryd, beläget i östbo

kontrakt af Wexjö stift, 3 mil S. från Jönköping.

Kyrkan, som år 1766 ombygdes, är bland de pryd-

ligaste i stiftet. Här märkes den af riksrådet gref-

ve Gabr. v. Seth 1759 uppförda graf, med ett ut-

märkt vackert monument
,
förfardigadt af L'Arche-

veque. Då H. M. enkedrottningen Eugenia Bern-

hardina Desideria reste förbi Byarum, d. 5 Aug.

1827, täcktes H. M., på pastorns underdåniga be-

gäran, tillåta att denna kyrka skulle kallas Euge-

nia Desideria. Socknen består af 34 {- mtl. och

har 2,130 invånare; dess areal utgör 39,829 tunnl.,

hvaraf 2,050 äro sjöar och kärr. Adr. Jönköping

och Eckersholm.

Bysram, fordom ett kloster beläget i Hammar-
kinds härad af Östergötbland. Man vet ej med

27
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Byråkrati.

visshet nar det grundlades; men det har troligen

varit ett af de äldsta i riket. Det beboddes otaf

nunnor af Cistercienser-orden. Klostret skall haf-

va blifvit forstördt 1236, då nunnorna flyttade till

Skokloster i Upland. Klostret har haft en ut-

märkt vacker belägenhet, och ännu återstå spår

af klosterhusen.

Bye-Tinjr* Sedan genom 5 % i Roeskildska freds-

traktaten 1658, Sverige bekommit Skåne, Halland

och Blekinge, fortfor en Dansk juridisk domstol, i

de så kallade Bye-ting, ända till 1680-talet, då
v
de

förvandlades till kämnersrätter. Den 7 Febr. 1682
hölls första gången kämnersrätt i Landskrona, der

bye- eller stadsfogden blef preses.

BygdeÅ, en socken, belägen i Westerbottens för-

sta kontrakt och fögderi, Norra domsagan af lä-

net och Hernösands stift, 4 mil N.O. från Umeå,
vid hafvet. Socknen bör till 2 kl. konsist., och

har 2,696 invånare. Ålderdomsminnen bafva för

längre tid tillbaka funnits på en slätt, Kasamyran

kallad, £ mil från Gamboda holmen, hvarest lem-

ningar af spikklubbor, spjut och andra vapen le-

gat i flere högar eller kasar, och hvaraf platsen

säges fått namn. Gammalt folk har hört af sina

förfader, att der fordom stått någon drabbning.

Sedan jernet efter hand blifvit uppsökt och bort-

taget, hafva högarne försvunnit. Anledning är,

att härstädes äfven finnas hällristningar. I gamla

handlingar omtalas många fynd derstädes, af guld

och andra metaller. Socknen besöktes år 1602 af

konung Carl IX, då en Burman här var kyrkoher-

de. Åtskilliga små tilldragelser berättas ännu om
detta besök. Sålunda skall, då konungen påstått,

att solvisaren i prestgården icke vore rigtig, eme-

dan den ej öfverensstämde med konungens ur, Bur-

man rätt och slätt infallit : "Solen går rätt i Byg-

deå, Eders Maj:t!
n Fru pastorskan Burman skall

vid samma tillfälle nödgat konungen, att fålla sitt

omdöme öfver de rätter hon framburit för ho-

nom. Vid byn Rrednoret skall finnas en flat häll,

hvarest ses 30 fjät, såsom efter menniskor, icke

lika djupa, men med lika skillnad emellan hvar-

dera. Konungarne Carl XI och Adolf Fredrik, hafva

äfven besökt denna socken. Jemte Robertsfors bruk

i denna socken, består denna af 37 -| mtl. och ut-

gör arealen 181,533 tunnl., hvaraf 15,000 äro

kärr och sjöar. Adr. Umeå 1. Ånäset.

By&ffa bro» ett sätt att i pantlekar lösa panten.

Karlar och fruntimmer sätta sig midt emot hvar-

andra i tvenne rader. Pantens ägare (ägarinna)

väljer sig en maka (make). Karlen kysser alla

inom fruntimmersraden, och fruntimret alla inom

karlraden; men emellan hvarje kyss de gifva per-

sonerna i raden, eller "hvarje hvarf de bygga",

kyssa de hvarandra.

Byirjrnadanjelp utgör en del af hemmantals-

räntan och är en af grundskatterne. Den bevil-

jades åren 1622 och 1642, 1650 och 1652 i stäl-

let för den hittills åliggande skyldigheten att byg-

ga kongl. slott och fästningar.

Bygynadikana. Hvarje stift skall hafva sin

serskilda byggnadskassa, ägande följande fonder

och inkomster: a) de som härtill utgå ifrån stats-

verket; b) tvenne årliga kollekter öfver hela stif-

tet; c) ett års behållna inkomster, sedan aflöning

och utskylder blifvit vederbörligen bestridde, ef-

ter den ecclesiastike tjensteman, som dör eller af-

går, utan att efterlemna enka eller omyndiga barn

,

hvilka lagligen kunna fa nådår; d) frivilliga gåf-

vor, städernas otvungna bidrag, hvartill de böra

uppmuntras, ocb alla andra efter olika orter till-

falliga inkomster eller odisponerade fonder, hvilka

ephojrerna finna lämpligt att hitföra.

Byholmarne. Se: Grislehamn.

Byle» en by i Skedevi socken af Östergöthland

;

här hållas årliga marknader i Juni och December
månader. För flere år sedan anslog grossband-

landen J. P. Bromander belöningar till linneväfna-

dens uppmuntran härstädes.

Bylffia eller Bttlj* (mythol.). En af hafsguden

Ägirs och sjögudinnan Rans nio döttrar. Det år

hon, som åstadkommer storm på hafvet.

By-ordning kallas en författning; rörande vissa

byalags angelägenheter, såsom väghållning, stäng-

sel, o. dyl., hvilken författning blifvit af samtli^fc

byamännen öfverenskommen ocb skriftligen upp-
satt. En sådan byordning bör likväl, för att kun-
na gälla och i förekommande fall åberopas, före-

tes vid behörig häradsrätt, som stadfäster den-
samma. #

Byrding kallades förr ett lastfartyg, som kunde
intaga någon betydande börda, och var af större

och mindre storlek. Det förra slaget, som kunde

gå längre än inom skärs, räknades ibland hafs-

skepp; till det senare hörde förmodligen hvad el-

jest kallas pråm. Sådana byrdingar hade fullt däck
och fingo vanligtvis, med hänseende till lasten, nå-
got binamn. Så kallades t. ex. ett proviantskepp:

Vista byrdiny.

Byråer (mythol.), så hette brunnen, der barnen

Bil och Hjuke hemtadé vatten, då de, tillika med
så och såstång, blefvo upptagne till bimmelen, för

att ständigt åtfölja månen. (Se: Bil.)

Byril 9 en ganska vacker folkdans, känd i södra

Dalarne. Den börjas med ringdans, efter hvil-
ken paren hvar för sig utföra de besynnerligaste

steg mot hvarandra.

Byril eller Börje, slottsprest på Kalmar slott.

Han var ett af de olyckliga 22 offren för hertig

Carls (sedermera Carl IX) onåd, som, Kristi Him-
melfårdsafton d. 16 Maj 1599, måste lägga sitt huf-

vud på stupstocken, hvilken var upprest på slottets

borggård. Byril var vid detta tillfälle mycket illa

sjuk, samt, då han nedlades på stupstocken, så skälf-

vande, att han ej förmådde hålla kroppen stilla,

hvarföre en knekt befalldes hålla honom i håret,

medan bödeln afhögg hufvudet.

Byringe eller Borinjre, ett kloster, beläget i

Lämeströs socken, i Wemmenhögs härad af Skåne.

Man känner ganska litet om detsamma; ty det är
hvarken bekant när det grundlades eller förstördes.

Byråkrati, en sammansättning af det Franska or-
det bvreau, embetsverk och det Grekiska kratot,

magt, har börjat användas såsom benämning på
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del tillstånd inom ett samhälle, då embetsmännen
tfllvällat sig ett inflytande ntöfver deras verkliga

behörighet, och utöfva det till forfång för både
folket och legeringen.

By-slurasi finnas på åtskilliga ställen i Sverige, och
härleda sig troligen från medeltiden. Till grund
för dem ligga vissa stadgar, enligt hvilka byamän-
nen äro förbundne, att, under bergningstiden, bi-

träda sjuk åbo, hjelplös enka, o. s. v. I dessa

åkrån styrer vanligen en s. k. ålderman.

Byimedjan, ett jernbruk i Norrberkes socken af

Kopparbergs län med i härd, är uppbygdt 1631
och stadfastadt 1689. Har 533 skepp:d 6 lispid

privflegieradt smide af eget tackjem, hvilket smi-

de, hvarföre erlägges 5 skepp-.d 6 lisp:d 13 mar-
ker hammarskaft, utskeppas på Stockholm. Äges
af bergsmän. Sm idesstämpeln: G. P.

Bysta, en egendom i Askers socken af Nerike, vid

sjön Sattern, är ett ganska vackert ställe med par-
ker och trädgårdar. Egendomen har innehafts af

ätterna Sparre, Tott, Bjelke, m. fl.

Byatr5m, Johan Hfåkla», elev af Sergel och
Mazrelier, föddes d. 18 Dec. 1783 i Filipstad, der

fadren var handlande, åt hvilket yrke, efter hans

finskan, äfven sonen skulle egna sig. Efter faderns

död omfattade han likväl det, till hvilket bans egen
håg och fallenhet förde honom, och begaf sig, 20
år gammal, till Slockholm. År 1809 fick han
målare-akademiens stora pris, åtfölj dt af ett rese-

stipendium, med hvilket .han följande året begaf
sig till Rom. I denna konsternas hufvudstad har
han sedan vanligen vistats och endast tidtals gjort

kortare eller längre besök i fäderneslandet. Hans
rykte derstädes grundlades förnämligast genom den

lilla statyn af en liggande bacchant , som han hem-
skickade, och hvilken kora Sergel att fälla det allt-

för blygsamma, men för B. högst smickrande, yt-

trandet, att han hoppades en dag öfverträffas af

sin lärjunge. B. , som bl ifvit professor och R. N. O.

,

är isynnerhet lycklig i qvinnofigurer. De förnäm-

sta deribland äro: Juno, med Uerkule» vid brö-

stet, Venus med Amor, Harmonien, Victoria, m. m.
Man har af honom dessutom de tre Carlarne, en

altardekoration i Linköpings domkyrka, förestäl-

lande Frälsaren, jemte Tron, Hoppet och Kärle-

ken, allesammans i kolossal storlek. Han är ovan-

ligt prodaktiv och endast till år 1S32 hade han
förfärdigat tre kolossala marmorstoder, 30 i van-

lig kroppsstorlek, 11 grupper och en mängd sta-

tyer och bas-reliefer. Stockholm har honom att

tacka för uppbyggandet på Djurgården af en villa

i Italiensk styl, hvilken han prydt med en mängd
konstverk, och som är den enda i sitt slag i Sverige.

Byrtrttin, TJioina», öfverstelöjtnant, R. S. O.,

född år 1772 i Helsingfors, död i Stockholm år

1839, hade fatt sin uppfostran vid kadettkorpsen

i Petersburg och äfven några år varit i Rysk
krigstjenst, tills han lemnade den för att ingå i

Svensk, blef år 1806 sekreterare i det då s. k.

krigsmanna-sällskapet, sedermera krigsvetenskaps-

akademien, hvilken befattning han förestod till sin

död, samt traaslator för Ryska språket ; har dels för-

fattat, dels öfversatt flera i akademiens tidskrift fö-

rekommande afhandlingar. Var en utmärkt pianist,

lärare vid musikaliska akademien och en aktad man,
hvilken, under nästan hela sin lifstid, kämpade mot
sjuklighet och ekonomiska bekymmer.

DysttUniitg* Bysättning äger rum för skulder i

allmänhet, endast sedan ntrönt är, att gäldenär ej

har något att gälda med och borgenär äskar hans

häktande; men för löpande förskrifningar (så vida

ej fast och intecknad pant blifvit förskrifven) föl-

jer bysättning, i brist af betalning, utan föregå-

ende utmätning (der sådant ej af borgenär begä-

res), inom 8 dagar efter den dag, då gäldenär be-

visligen erhållit del af lagsökningen.

Byteahanrtel* All handel bestod ursprungligen i

utbyte af varor; men dessa företrädas numera af

penningar och vexlar. I Norrland och isynnerhet

i Lappland är byteshandeln likväl ännu öflig.

Byting. Intill senare tider har den vidskepliga

tron rådt hos allmogen, att vanskapliga barn varit

bytingar, d. v. s. öfvernaturliga onda andars barn,

hvilka blifvit af trollen utbytta mot menniskors barn.

Byttelet, örnlaf, örnmossa e(Lichen tartareus), en

lafart, som förekommer på klippor och stenar samt

äfven på naken grusjord, allmänt, men isynnerhet

vid hafskusterna , och företrädesvis vid de vestra.

Den innehåller en betydlig mängd orcin, hvilken ge-

nom behörig behandling öfvergår till lafrödt samt

användes derföre till beredning af de färgämnen,

som fått namn af orselj, persio och cudbear, hvar-

före den fordom i stor mängd utskeppades till

England. Numera är den dock på alla tillgängliga

ställen nästan utödd och man samlar nnder samma
benämning de s. k. kräftstenslafven, o. dyl.

BÅge- t»en (mythol.), ett af guden Ullers till-

namn.

Bahr (östra)» jernbruk i Lindes socken af Öre-

bro län , har 2 härdar , 9 skepprd 6 lisp:d 1 5 mar-

ker hammarskatt, 933 skepp:d 6 lispid årligt smi-

de, af eget och köpt tackjern, hvilket smide ut-

skeppas på Stockholm. År 1700 inköptes bruket

af Erik Pbilipsson Cederborg och har sedan dess

varit bibehållet i slägten, son efter far. Ägare:

Enkefrn M. F. Cederborg. Bruksstämpeln: P. G. H.

Bak» en vanligen kon- eller pyramidformig bygg-

nad eller ställning, till kännetecken för sjöfarande.

Högsta inseendet öfver bak-inrättningen tillhör flot-

tans öfverstyrelse. På Sveriges, med klippor och

blindskär till största delen omgifna kust, äro fy-

rar eller båkar uppförda på följande ställen: /

Bottniska viken: på Holmögadden, Storjungfrun,

Örskäret, Djursteh och Svartklubben, samt led-

och hamnfyrar på Eggegrundet och vid Bönan utan-

för Gefle. Vid inloppen till Stockholm: på Söder- -

arm, på Grönskäret och Korsö utanför Sandhamn

samt på Landsort. Från sistnämnde ställe till Kul->

len: på Östergarn vid Gottland, på Ölands södra

udde, på Utklippan vid Carlskrona, vid Falsterbo

samt på Kullen, med hamnfyrar vid Kalmar, Malmö

och Helsingborg. / Kattegatt och på Bohuslänska

kusten: på Morups Tånge, 2:ne fyror på skäret Ni-

dingen, på Winga, på
N Marstrand och på Hållö,

samt hamnfyrar på Bnskskäret och Böttö utanför
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Götheborg. (Utom dessa fyrar finnas sådane äf-

ven uti Sveriges insjöar, såsom vid Jönköping på
Wettern, och vid Skoghall på Wenern.) De bär

uppräknade 27 fyrar äro indelta i kust-, led- och

hamnfyrar. Trenne af dem äro stillastående len-

tille-fyrar, 8 äro omgående och 9 stillastående

reverber-fyrar; 7 upplysas med stenkol. Staten har

bekostat och underhåller alla kustfyrar i riket;

men ehuru en del af led- ocb hamnfyrarne äro

uppförda på kronans bekostnad , underhållas de likväl

af de städer, till hvilka de höra. Båkpersonalen

utgöres af 26 fyrmästare och 38 fyrvaktare, jemte

biträden.

BÄk- och Eiots-inedel
»

' en afgift , som erlägges

till underhåll af lotsverket och fyrbåkarne. och

hvilken år 1842 beräknades till 60,000 R:dr. År
1844 uppgingo båkmedlen till 78,657 R:dr B:ko.

Den är likväl härtill ej tillräcklig, emedan de ko-
sta ungefär 83,000 R:dr.

BÄld, Änder* » kyrkoherde i Catharina församling

i Stockholm, der han afled år 1751, i en ålder

af 72 år, var en af sin tids störste predikanter och

hans postilla begagnas ännu ofta af den enskildta

andakten. — Hans son, äfven .tndcr* Båld,
kyrkoherde i Maria och theoligie doktor, född

1720, död 1780, har utgifvit åtskilliga theologi-

ska skrifter.

Balverk , betydde i allmänhet förskansningar både

till försvar och anfall på befästade städer och or-

ter. Det rullande bålverket var ett högt torn, som
kunde framskaffas på kallar intill fästningsverket,

och så högt, att angriparena derifrån sköt o ned

på de belägrade.

Båagsinecljt&n, ett jernbruk i Nya Kopparbergs

socken af Örebro län, med en härd och 4 skepp.d

hammarskatt. Smidet utgör här 400 skepp:d, med
eget tackjern; utskeppar på Stockholm. Verket

är ifrån början privilegieradt såsom redskapshara-

. mare till Ljusnarsbergs kopparverk. Ägare : Bergs-

män m. fl. intressenter.

Båraryd» annex, till Willstad, beläget i Westbo
kontrakt af Wexjö stift . 6 mil S.V. från Jönkö-
ping. Kyrkan är af sten och utvidgad 1776. Sock-
nen innefattar 17 1 ratl. och har 670 invånare. Af
dess areal, 12,705 tunnland, ärq 420 sjöar och

kärr. Adr. Qvarsebo.

Bamlttf, en socken, med Fjerrestad, hör till 2

kl. reg., är belägen i Luggude kontrakt och hä-

rad af Lunds stift och Malmöhus län, 1 mil O.S.O.

från Helsingborg. Socknen har en areal af 2,939

tunnland jord, består af 14 £ mtl. och räknar 735
invånare. Adr. Helsingborg.

BÄatad* en köping, belägen vid en vik af Katte-

gat , i Bjära kontrakt och härad af Lunds stift och
Christianstads län, i en angenäm och med sällsyn-

ta naturskönheter rikt begåfvad trakt, 2 mil från

Engelholm, 5 mil från Helsingborg, 4 mil från

Halmstad och £ mil från Hallands gräns. Köpingen
utgörés af ungefar 100 hus, de flesta täckta med
halmtak, fördelade på 3:ne större gator, Freds-,

Köpmans- och Strandgatorna, samt 4 tvärgator;
har ett prydligt torg vid kyrkan och liknar en li-

ten stad. År 1644 erhöll köpingen stadsfläcks-

rättigheter, hvilka blefvo stadfåstade 1689 och

1719 för idkande af hökeri, jemte annan små
handel. Den lyder under Bjäre häradsrätts ju-

risdiktion; men har egen municipalstyrelse , be-

stående af en förman och 6 äldste. Då Båstad

hörde- till Danmark styrdes den, efter berättelse, af

2:ne borgmästare, med tillhörande rådmän och

stadsbetjening, och grundmurar, som finnas i grann-

skapet, göra det troligt att köpingen varit stör-

re än den nu är. Till köpingen hör ungefär

330 tunnland jord, indelad i 18 så kallade sädes-

parter. Postkontor och apothek inrättades här

1824 och 1828. Båstads invånare hafva åtskilli-

ga gånger anhållit hos Kongl. Maj:t om stadspri-

vilegier, och senast 1834, hvarefter, sedan kom-
merse-kollegium och landshöfdinge-embetet i Chri-

stianstad blifvit hörde, ärendet förekom d. 17 Febr.

1837, då det icke slutligen afgjordes, utan på det

sätt, att Kongl. Maj:t beslöt, under sistnämnde dag,

att ett nådigt bref skulle afgå till förenämnde

landshöfdinge-embete, deruti samma embete för-

ständigades att upprätta förslag till reglemente för

staden Båstad och detsamma till Kongl. Maj:t in-

sända. Detta bref afgick d. 14 Apr. 1837 till

landshöfdinge-embetet; men ännu vid slutet af år

1845 kände Båstads invånare ingenting om det före-

skrifna reglementet. Kyrkan är byggd i vacker Gö-
thisk stil, efter sägen 1223; ty kyrkans handlingar,

hvilka borde upplysa detsamma, hafva förkommit. År
1 1 92 fick kyrkan ett nytt orgelverk och 1838 en ny

predikstol. År 1742 d. 29 Mars uppkom en häf-

tig vådeld, hvilken, på 45 minuter, lade bästa de-

len af köpingen i aska, medan invånarne voro

borta £ mil derifrån, för att rädda en strandad

jakt. Knappt hade köpingen föryngrad framträdt

ur sin aska, då en svårare olycka hotade den,

nemligen Ryska kapare, hvilka, under 1788 års

krig, gjorde Svenska farvattnen osäkra. En sådan

kapare jagade 2:ne handelsfartyg in till yttre red-

den af Båstad. der 4 andra förut ankrat, och styr-

de rakt mot landet. Rå fiskeläge hade nyss förut

blifvit uppbrändt och samma öde tycktes nu före-

stå Båstad; men dess fa invånare ville först upp-

bjuda sin tapperhet, innan de lemnade sina strän-

der till sköfling. Sedan hela den qvinliga befolk-

ningen, tillika med barnen, begifvit sig inåt lan-

det med lösegendomen, nedförde handlanden Jör-

gen Agardh (fader till nuvarande biskopen i Carl-

stad) 4 stycken kanoner till sjöstranden, och

kulor af bly stöptes af en studerande Anders-

son, lärare för nämnde handlandes barn. Sex-
ton dragoner inkallades till Båstad, hvilka flanke-

rade längs kusten, så att deras antal syntes fler-

dubbel t. Emellertid nalkades en väl bemannad Rysk
slup från kaparefartyget, under täta kanonskott, till

den sålunda försvarade stranden. Båstads-boerne,

skyddade af ett på stapeln liggande större fartyg,

afbidade kallblodigt slupens ankomst inom tjenligt

håll, då den emottogs med* skott ur de 4 kano-
nerna. Slupen återvände hastigt, sedan den fatt

en dödskjulen och flere svårt sårade. För detta

försvar erhöll Båstads invånare af den då tillför-
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ordnade regeringen en särdeles nådig tacksägelse-

adress. — Köpingens invånare äga egentligen ej

mera än ett fartyg; men den vid sjöstranden intill

belägne Hoofs socken äger flere sådana, hvilka de

uppgifva vara hemma i Båstad. Fisket har i se-

nare tider märkligt aftagit och är af ringa bety-

denhet, oftast otillräckligt för invånarnes eget be-

bo f. Dåstads socken har 666 invånare och utgör

tillika med Torekow ett regalt pastorat af 3:dje

klassen. Inom Båstads område skall fordom hafva

funnits ett kloster, helgadt åt S:t Erik; nu är en

by belägen £ mil derifrån, benämnd Erikstorp. —
På Båstads ägor finnes en fornlemning, på en

bergås, kallad Kungsskogen, bestående af 2:ne fem

alnar höga "branta stenar, 4 alnar från hvarandra

och utan inskrift. De bära namn af Gällastenar;

skola hafva namn efter en fylkeskonung Galter,

hvilken här stupade i ett slag emellan Danskar

och Svenskar 1223, och begrofs derstädes. Gal-

ter skall hafva haft sitt slott nära byn Kålleröd,

•J
mil derifrån, hvarest ännu finnes ett hemman,

benärondt slottet, k en höjd, på Båstads ägor,

står en enstaka lind, kallad Elfvadansare-trädet,

hvUket icke får nedhuggas; emedan det tjenar till

sjömärke. Härom berättar sägnen, att Necken vid

högtiderna spelade och dess nymfer dansade om-
kring trädet. — På sluttningen af den bergås, vid

hvars fot B. är belägen, höjer sig en lummig och

i alla tider särdeles väl vårdad bokskog, Pebrshög

kallad. Här samla sig, under den vackra årstiden,

hvarje söndags eftermiddag Båstads unga invånare

och en stor del af den kringliggande ortens all-

moge, hvilka i de skuggiga gångarne anställa

lekar och dansar. Isynnerhet hitströmma mid-

sommarsafton och midsommarsdagen talrika men-
niskoskaror, äfven från långt bort belägna städer

och byar, då nöjena ikläda sig naturen af verkli-

ga folkfester, hvilka hvarje gång ej få upphöra,

förrän en ny dags morgon strött sitt purpur i bo-

karnes kronor. — I närheten af Båstad , men utom
socknen, finnes en mycket brant klippa, benämnd
Brattensborg , hvarpå, enligt traditionen, varit bygdt

ett slott, ehuru ringaste tecken deraf ej mera qvar-

står. Härifrån förmenas den så kallade Brattens-

borgsherrn hafva, efter döden, hvarje högtidsaf-

ton gjort utfärder genom närliggande egendomen
Waregården till Klacken i Halland, { mil derifrån,

och tillägger folksägnen, att förstugudörrarne i

Waregården aldrig kunnat hållas stängda julafton,

i anseende till Brattenborgsherrns färd derigenom,

hvilken alltid utmärkes genom susning i luften och

bundarnes skällande. Båstad bar 678 invånare och

en areal af 1,203 tunnland jord.

Barmanshållet. Detta, inrättadt samtidigt med
indelningsverket för landthären, består för närva-

rande af 8,121 man, hvaraf likväl 792 äro vakan-

ta, och för hvilka en afgift erlägges. Till båtsmans-

hållet pä landet äro anslagne krono- och allmänna

frälsehemman uti de fleste vid sjökusten belägna

landskap, hvilkas invånare anses äga sjövana, så-

som Westernorrland ,
Gottlaod, Blekinge och Hal-

land, m. fl., och förhålles angående båtsmännens

uppsättande, enligt de emellan kronan och allmo-

gen afslutade hontrakter, så att 1 till 4 hemman
till och med 12 smärre hemmansdelar hålla en båts-

man. Dessa sammansättningar kallas båtsmansrotar
eller rusthåll. Äfven städerna äro lagda i båtsmans-
håll, det enda hvarmed de bidraga til] den ordinära

krigsmagten.

Båtstad, en fårjstad vid Dalelfven, i Tuna soc-

ken. De upproriske Dalkarlarne, anförde af den
så kallade Daljunkaren, hade, år 1527, lägrat sig

bärstädes. År 1 598, under stridigheterna emellan

konung Sigismund och hertig Carl, samlade sig en

stor mängd af Dal-allmogen härstädes, beväpnad
med lansar, bågar och slungor.

Baat, Sewed, riksråd, president i kommerse-
kollegium, sedan i Svea hofrätt, general-direktör

öfver drottning Christinas enskilda domäner och slut-

ligen riks-stallmästare. Han stod hos henne i sär-

deles ynnest. Upphöjdes år 1650 i friherrligt stånd

och fick dervid tre socknar i Småland till friherre-

skap. Född 1615, död 1669. Den ätt, hvarifrån

han härstammade, är ganska gammal och doktor

Hallman har gjort sig mödan att bevisa, det hon
härleder sig, i rätt nedstigande led, från Oden
och Frigga.

Bäck, annex under Fredsberg, beläget i norra

Wadsbo kontrakt af Skara stift, l£ mil ö. från

Mariestad, ± mil från Götha kanal. Kyrkan är

byggd af sten år 1749. Socknen består af 12 £
mtl. och har 500 invånare; dess areal utgör 5,1 1

5

tunnland, hvaraf 890 äro sjöar och kärr. Adr.

Mariestad.

Back, Abraham, förste läkare vid Serafimer-

lazarettet i Stockholm, vid dess stiftelse år 1752,
kongl. lifmedikus, arkiater och preses i kollegium

raedikum, R. N. O., ledamot af vetenskaps-akade-

mien och flera utländska lärda samfund. Född
1713, -död d. 15 Mars 1795. Var på sin tid en

af Stockholms och Sveriges förnämste läkare och

hade den sällsynta utmärkelsen att väljas till lif-

medikus af trenne efter hvarandra följande konun-
gar, nemligen: Fredrik, Adolf Fredrik och Gustaf

in, hos hvars gemål han egentligen tjenstgjorde.

Jemte Acrell medverkade han till stiftandet af la-

zarettet, gaf kollegium medikum en bättre organi-

sation och upphjelpte läkarevården i landsorten.

Linné uppkallade ett örtslägte efter honom. Man
bar af hans hand åtskilliga skrifter, särdeles åmin-

nelsetal i vetenskaps-akademien.

Bäck, Baltsar, förordnades år 1607 till ståt-

hållare öfver Sjölapparne, följande året öfver Tor-

neå och Westerbotten , anlade år 1611 Frösö skans,

tog Jemtland från Danskarne och förordnades till

befälhafvare deröfver.

Blicka» en masugn i Orsa socken af Dalarne.

Baekaay» annex till Fröderyd, beläget i Vestra

härads kontrakt af Wexjö stift, 8^- mil S.O. från

Jönköping; innefattar 19j- mtl. och har 850 in-

vånare. Dess areal utgör 13,353 tunnland, hvaraf

820 äro kärr och sjöar. Adr. Wexjö.

Backafor*, jernbruk i Bäcka kapell af Elfsborgs

län med 6 härdar. Har 3,600 skepp:d privilegie-

radt smide, 36 skepp:d hammarskatt, dels af eget
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dels af köpt tackjern. Smidet utskeppas på Göthe-

herg och Uddevalla. Vid stångjernstillverkningen

begagnas Lancashire smides-methoden, äfvensom

särskild gasvallagn, m. m. Ägare: G. F. Waern.

BKekbttna» bäckgrön (Veronica beccabunga), en

årlig växt, hvilken förekommer allmänt vid diken,

vattenpussar och bäckar. De .späda bladen kunna

om våren användas till sallat och grönkål.

Bttolte, annex under Steneby, beläget i Norra Dals

kontrakt af Carlstads stift, 5 J mil S.V. från Åmål;

innefattar 8f mtl. och har 595 invånare. Dess

areal utgör 14,001 tunnland, hvaraf 3,880 äro

sjöar och kärr. Kyrkan är byggd af sten 1749.

Adr. Åmål.

BHckebo, annex till Åby, beläget i Norra Möre

kontrakt af Kalmar stift, 3 { mil N.N.V. från Kal-

mar. Kyrkan, af träd och oansenlig, skall vara

byggd 1685. Ar 1822 upplöjdes* här vid Eskils-

hult i en åker 140 lod silfvermynt från Carl XI:s

tid. Socknen består af 23 mtl. och har 1,944 in-

vånare. Dess areal utgör 39,644 tunnland, hvaraf

1,150 äro kärr och sjöar. Adr. Kalmar.

Mckltainmar» ett jernbruk i Ramnäs socken af

Westmanland, uppbyggdes och privilegierades år

1620. Har 2 härdar och 670 skepp:d privil. smi-

de; hammarskatt: 6 skepprd 14 lisp:d, dels af eget,

dels af köpt tackjern. Smidet skeppas på Stock-

holm. Ägare: P. R. Tersmedens arfvingar. Dispo-

nent: Frih. W. F. Tersraeden.

BHckkraase (Gardamine amara), en mångårig växt,

hvilken förekommer allmänt vid bäckar och kärr,

och hvars späda blad kunna användas såsom sallat.

Httfve» annex till Uddevalla stadsförsamling, belä-

get i norra Elfsyssels kontrakt af Götheborgs stift.,

Lane härad af Götheborgs och Bohus län Sock-

nen består af 21 ± mtl. och har 1,655 invånare.

Dess areal utgör 26,915 tunnland, hvaraf 220 äro

sjöar och kärr.

Btffver, vanliga bäfvern, bjur (Gastor fiber), ett

till däggdjurens andra ordning, gnagare, hörande

djur, af 2 till 2 £ fot längd, med kort och tjockt

hufvud, samt trubbig nos, små ögon, korta och

afrundade öron, dolda bland håren, kort och

tjock hals, hvälfd rygg, mycket korta ben, isyn-

nerhet frambenen, som hafva fem skilda tår, hvar-

emot bakbenen hafva mycket långa tår, förenade

medelst simhud, svansen lång oval, närmast krop-

pen hårig, for öfrigt platt, täckt med pergaments-

artade fjäll, emellan bvilka korta hår framskjuta,

färgen kastaniebrun, glänsande med gulbruna bot-

tenhår, varierar mörkare eller ljusare, någon gång,

dock högst sällsynt, belt och hållet hvit eller

svart. Han vistas och trifves bäst i vattenrika och
ödsliga skogstrakter, hos oss isynnerhet i nordli-

gaste delarne af Dalarne, Herjeådalen, Jemtland,

Westerbotten
,
Lappland och Finnmarken, samt yt-

terst sällsynt i Småland; men har i förra tider va-
rit utbredd öfver hela riket. Fullkomligt ostörd

lefver den tillsammans i sällskap af ända till 2 å
3 hundrade, och anlägger då konstfulla byggnader
vid stranden af en sjö eller flod, på sänka och
skuggiga ställen, hvarvid vattnet först uppdämmes
medelst en fast damm af 4—5 alnars tjocklek, sam-

mansatt af trädstammar, jord och grenar. Sjelfva

husen, hvilka nästan alltid äro anlagda på sjelfva

stranden, äro af olika storlek samt innesluta från

ett till och med sex par, till formen runda eller

ovala, hållande ända till 30 fot i omkrets och

10 till 12 fot i höjden, vanligen med tre våningar,

uti hvilka hvarje bäfverpar har sina serskildta

bäddar af torrt gräs. Här flytta de, alltefter

som vattnet stiger eller faller, ur den ena vå-

ningen i den andra, så att de alltid ligga med
kroppen på det torra och med svansen samt bak-

benen i vattnet. Vid dammens anläggning arbetar

hela bäfversällskapet gemensamt. Några fälla trä-

den på det sätt, att de stå på bakfötterna och lik-

som stödja sig på den styfva svanseor, samt gna-

ga runtomkring trädet, under det att de med
framfötterna bortplocka spånorna, och på detta

sätt kan en bäfver på ungefär en timmas tid fålla

en asp af ett qvarters diameter. Andra afskära på
samma sätt grenarne, så slätt som det vore gjort

med yxa, och dela stammen i så långa stycken,

som de kunna transportera, hvartill de använda

framfötterna, så väl till lands som i vattnet. På
samma sätt forslas äfven mossa och lera, hvil-

ken uppgräfves med framfötterna, och vid sjö-

transporter begagnas bakfötterna endast till sim-

ningen. I mera befolkade trakter, der bäfvern ej får

vara fullkomligt ostörd af menniskor, uppehåller

han sig uti enstaka jordkulor, gräfda vid vatten-

kanten. Han lefver i engifte, parar sig om vin-

tern och honan framföder i Mars 2 å 3, sällan 4
ungar, som redan efter fyra veckor börja för-

tära djurets vanliga födoämnen, hvilka äro bark och

löf af asp och björk samt flera videarter, äfvensom

i nödfall gräs; men al, rönn och hägg äter han

icke. Af födoämnen samlar han under hösten ett

betydligt förråd för vintern, bestående af gröna

grenar af säTg och asp , hvilka nedsänkas djupt un-

der vattnet, så att de ej kunna infrysa, ulan ef-

ter behöfvet upphemtas, och om han under vin-

tern är nödsakad att anskaffa mat, sker detta ofta på
långt afstånd från husen, och om möjligt medelst

gräfuingar under snön. — Bäfvern fångas på flera

olika sätt, dels med grofva nät, som utläggas tvärt

öfver en elf eller åmynning, der de pläga gå om
natten; dels hugges ban med spjut vid utgången

ur huset, då detta blifvit upptäckt och han med
tillhjelp af stöfvare utdrifves derur; dels utjagas

eller utrökes han ur sina boningshus. På de vägar,

som han begagnar för framskaffandet af sina bygg-
nadsmaterialer, kan ban fångas med giller, och i vatt-

net med s. k. holkar, ett slags stora råttfällor,

uti hvilka en knippa gröna aspgrenar fastas vid

gallret i ena ändan, i förening med gillerstickan

,

så att då bäfvern inkrupit falluckan tillstänger öpp-
ningen, då han qväfves förrän han hinner gnaga
sig ut. Likväl måste man passa på, att ej andra

bäfrar komma dit och sönderskära holken. Stun-

dom fås han ock i not, samt i ålkistor, och me-
delst ljustring vid bloss. Det lyckas icke att täm-
ja honom, äfven om han fångas såsom liten unge,

Han jagas ifrigt dels för skinnet, som är ett dyr-

bart pelsverk, dels ock för håren, hvilka äro af
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två slag, hvaraf de längre brukas till strumpor,

vantar, o. dyl., de korta hudfaåren af hattmakare;

äfvensom för Bdfvergdlien, som är ett eget äm-
ne, hvilket afsöndras i tvenne pangar hos båda

könen, och användes i medicinen.

Bil» annex till Heinum, beläget i Wisby stifts

norra kontrakt, 2 mil Ö. från Wisby, vid hafvet.

Kyrkan är af sten och byggd i Göthisk smak, år

1169; portalen är utmärkt vacker, Hon är belä-

gen på landthöjden emellan Slitö och Wisby. Sock-
nen innefattar 6} mtl. och har 230 invånare; dess

areal ut*£ör 5,253 tunnland, hvaraf ISO äro sjöar

och kärr.

BMlaryd, annex till Lomaryd, beläget i norra Wed-
bo kontrakt af Linköpings stift, 4 mil O.N.O. från

Jönköping. Kyrkan, som är af gråsten, förmodas

vara byggd på 1200-talet och är tillbyggd år

1726. Socknen innefattar 25 1 mtl. och har 985
invånare. Dess areal utgör 10,993 tunnland, hvar-

af 840 äro sjöar och kärr. Vid Bälarydtorp fin-

nas små stenrör, en bantasten och lemningar efter

byggnader. Nära Björka är en offerkälla. Adr.

Greuna.

B&liBge, en socken, hör till 1 kl. preb., är be-

lägen i Ulleråkers kontrakt och Bälinge härad af
x

Upsala stift och län, 1 mil N.N.V. från Upsala.

Socknen innefattar 65 £ mtl. och 1,950 invånare;

arealn utgör 26,638 tunnland, hvaraf 660 äro kärr

och sjöar. Inom socknen finnas flere tingsplatser

och en stor mängd runstenar. Adr. Upsala.

MUiaaje» annex till Alingsås stadsförsamling, be-

läget i Kullings eller Geseneds kontrakt af Skara

stift, £ mil O.N.O. från staden. Kyrkan är byggd
af sten år 1685. Socknen består af 11 f mtl. och

har 574 invånare. Arealn utgör 9,396 tunnland,

hvaraf 670 äro sjöar och kärr. — Bland forntida

minnesmärkeo fortjenar Rolfs-kulle att anmärkas i

denna socken. En sägen är, att Rolf Göthriksson

bodde £ mil från Alingsås i en borg, hvilken

låg på en halfö, som bildas af Säfveå, och på
hvilken ännu finnas tydliga*märken efter vallar och

grafvar. Konong Rolf drog bvarje sommar ut i

kärnad ; men om vintern bodde han på (Ross-bos-

feéde) Rol/i-borgs-ttdde , såsom denna halfö ännu be-

nämnes. Snedt emot borgen ligger en ås, på hvilken

anträffas en större ättehög, och der uppgifves ko-
nung Rolf ligga begrafven. — I denna och kring-

liggande socknar, hörande till Kullings och Ge-
seneds kontrakt i Elfsborgs län, firas större bröl-

lop bland allmogen med pomp och ståt. Bru-

den klädes vanligen af någon af presterskapets

fruar, med all den grannlåt som kan upplånas; ty

egna kläder begagnas då aldrig. Brudgummen är

déremot enkelt klädd, i tvenne rockar. Alla kar-

lar samlas hos brudgummen, och rida derefter, un-

der musik, anförde af prosten, till brudens hem,

för att uttaga henne. Vid ankomsten till brudkam-

maren inträda före presten tvenne blosshållare,

hvilka knäfalla för bröden och sätta på henne

brudskorna, der de lagt silverpenningar, på hvil-

ka hon sedan skall dansa. Detta troddes fordom be-

båda brudparets rikedom. Alla karlar rida förut,

jemte brudgummen och presten; derefter komina 4

brudpigor, brud och btudsäta i vagnar, alla grannt

utpyntade. Tvenne förridare (nära slågtiagar) rida

i sporrstreck till kyrkan, der de ingå och knäfal-

la för altaret, och sedan lika skyndsamt återvända,

för att sälla sig till brudfarden. Derefter förrät-

tas vigseln med vanliga ceremonier. Nu återvän-

der brudskaran till brudens hem, då de förut om-
talade förridarne lika skyndsamt rida förut till bröl-

lopsgården, hvarest de erhålla en hastig välfägnad,

och genast återvända till brudskaran, till hvilken

de hålla ett tal och framföra brudbusets helsning,

att de äro välkomne, med vilkor af ett stilla och an-

ständigt uppförande. De som uraktlåta detta, åläg-

gas att bära bort ett berg eller dricka ut en sjö eller

ock förelägges dem någotannat omöjligt. Innan bru-

den stiger öfver tröskeln smyger brudens moder en

bit socker eller en kaffeböna i brudens mun; ty det

säges, att till det första bruden smakar sedan hon är

vigd, far hon ingen lycka. Sedan ätes 4 å 6 timmar

och hvarje rätt inbäres under musik. Under måltiden

offras till prest, brudparet och de fattige. Bröl-

lopsstugan är helt och hållet klädd med lakan och

grannlåter. Härefter dansas, då alla som göra det

med bruq>n eller brudgummen gifva danspenningar.

Bröllopet varar i tre dagar, då brudparet åtföljes

hem af sina anförvandter. — Allmogen nyttjar , nä-

stan utan undantag, blåa kläder af vadmal eller klä-

de, jacka med skört och vid högtidliga tillfällen en

lång rock. Qvinnfolken bära stora hvita hufvud-

kläden ofvanpå små broderade sidenmössor, hvita

eller blå, hvilka sitta på yttersta delen af hufVu-

det, samt begagna alltid tröja och kjortel.

Bälinaje, en socken, med Tystberga, belägen i

Nyköpings östra kontrakt af Strengnäs stift, Rönö
härad af Södermanlands län, %\ mil N.O. från Ny-
köping, vid Östersjön. Socknen hör till 1 kl. patr.

Jus patronatus utöfvas skiftesvis af ägarne till

Helgo och Nynäs säterier. Kyrkan är mycket gam-
mal. I katholska tiden var hon blott ett kapell,

hvilket sedan, genom tillbyggnader, erhållit den nu-

varande formen. Af Gyllenstjernska ätten äro mån-
ga begrafne härstädes. Uti socknen finnas icke obe-

tydliga kalkstreck. Den innefattar 50 J mtl. och

har 1,189 invånare; dess areal utgör 20,458 tunn-

land, af hvilka 2,300 äro sjöar och kärr. Adr.

Nyköping.

BHlinge, ett härad, är beläget i fjerde fögderiet

af Upsala län, och består af socknarne Bälinge,

Åkerby med annexet Jumkil, samt Skuttunge. Hä-

radet innefattar 241 \ mtl. och har 3,769 invåna-

re; dess areal utgör 70,054 tunnland, af hvilka

2,790 äro kärr och sjöar.

Bttlsta eller Bttldestad, en egendom vid Wal-
lentuna-sjöu, 2 4 mil från Stockholm. Uti en till

denna egendom hörande hage, vid Alfva-viken, fin-

nas tvenne runstenar, hvilka skola blifvit uppresta

till minne af Götha-landets gud Oggi. De äro af-

ritade i Peringskölds Bibliska slägtregister.

BKlt, tåget öfver. Detta märkvärdiga företag, ett

af de ovanligaste och mest vågsamma krigshistorien

vet omtala, skedde egentligen på den namnkunnige

Dalbergs tillstyrkan. Det ägde rum år 1658. Den

starka vintern, hvilken då inträffade, gjorda möjligt
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favad ingen vågat ana. Den 5 Febr. gick konung

Carl Gustaf med rytteriet ifrån Fyen, dit bären

tågat d. 30 Jan., öfver till Langeland, hvarvid

vattnet stod en fot bögt på isen , och följande da-

gen till Laaland, två Svenska mil, bvilken väg

förut aldrig varit begagnad med hästar. Nu fick

fältmarskalken Wrangel befallning, att komma ef-

ter med fotfolket och artilleriet. Tåget gick vi-

dare öfver Falster och till Seeland, dit Svenska

hären anlände d. 11 och 12 Febr. vid Wor-
dingborg. Danskarne hade härunder gjort intet

motstånd, ty Nascow på Laaland, som hade 1,600

mans garnison, gaf sig på uppfordran. Hela för-

lusten var två kompanier af prinsens af Waldeck

regemente, samt konungens och Franske ministern

Terlons vagnar, bvilka sjönko. Eljest var kölden

så stark, att man med yxa måste sönderhugga

brödet, och på samma sätt hemta dricka och vin

ur kärlen. Freden i Roeskilde blef en följd af

detta tåg, som gifvit ämne till tre episka sånger,

ett på Latin af Danske etatsrådet Luxdorph, samt

tvenne på Svenska , af fru Nordenflycht och grefve

Gyllenborg.

Haltare, ett gammalt under medeltiden ofta om-
taladt embete i Sverige. Det förfärdigade bälten,

och i allmänhet saker af läder.

Balte* Redan i äldsta urkunder omtalas denna

klädespersedel såsom mycket vanlig, och man pryd-

de den på det präktigaste. Bältet begynner nu

mer och mer äfiäggas. Ännu äro likväl Ving-

åkers-, Värends- och Blekings-qvinnornas, m. fl.

bälten allmänt bekanta. Märkligt är, att bälte-

prydnader, liknande dem som ännu brukas, ofta

träffas i hedniska grafhögar.

Bttlteberga» en egendom i Malmöhus län, Lug-

gude härad och Ottorps socken, nära Walläkra å,

samt 1 mil från Landskrona och I
J-

från Helsing-

borg, består af 21 mtl. frälse med en areal ar

omkring 4,000 tunnl. Enligt ortens sagor skall

Bälteberga gård vara anlagd af en kämpe, Ottar

Bält, i medlet af ll:te århundradet och dess be-

lägenhet i Ottorps socken ger stöd åt trovärdig-

heten häraf. Denne Balts graf skall finnas i en

nära gården belägen lund, der han påslås vara

begrafven med rustning och häst. Under kriget

rred Danmark hade konung Carl XI här sitt hög-

qvarter, åren 1676 och 1677 i Dec. och Jan.

månader.

Balter, Sven» bofpredikant, tbeof. doktor, dom-
prost i Wexjö, född år 1713, död 1760, en af

sin tids störste predikanter i Sverige, känd genom
sin postilla och flera theologiska skrifter, bland an-

dra: Historiska anmärkningar om kyrkoceremonierna.

Han kan med skäl anses såsom pånyttfödaren af

den Svenska andeliga vältaligheten. Det var sär-

deles under hans vistande i Upsala, i egenskap af

adjunkt vid domkyrkan, som han verkade väl-

görande på hela predikotonen bland en stor del af

presterskapet. Han icke blott skref , utan äfven ta-

lade med värma och hänförelse. Då Adolf Fre-

drik, såsom kronprins, hörde honom vid ett be-

sök i Upsala, blef han så intagen af hans före-

drag, att han genast utnämnde honom till sin cxt.

ord. bofpredikant, med 300 daler s:mts lön. B.

åtföljde, i egenskap af legationspredikant, riksrå-

det Cedercreutz' stora beskickning till Ryssland år

1744. Då han der nyårsdagen predikade för am-
bassaden, inkom Preussiske ministern i salen. B.,

som ej väntat detta besök, höll likväl genast ett

extemporeradt lyckönskningstal till Preussiska ko-
nungahuset, i anledning af dess nya förbindelse med
det Svenska, och sade en artighet om Ryska kej-

sarinnan, hvilken lät uppkalla honom på hofvet, tac-

kade honom och gaf honom en skänk. En svag
helsa lade honom för tidigt i grafven.

Bändel Uomnttbb , pipkrums (Loxia leucoptera),

en till gångfoglarnes 1 0:de familj hörande fogel af
6—6J tums längd, och minst af hela sitt slägte,

med hufvudet, halsen, framryggen och de undre

kroppsdelarne pommeransgula, blandadt med grått,

lifligare på öfre, mattare på undre delarne, pan-

nan mörkbrun, hakan hvitaktig, rygg och skuldror

mörkbruna, vingarne svarta med två breda hvita

tvärband. Förekommer i mellersta delarne af ri-

ket, ehuru sällsynt. Födoämnena utgöras af träd-

frön, särdeles tall- och granfrö. Boet är ej fun-

net i Europa.

Httndel uin hals, förekommer i våra gamla

lagar, och var ett straff svarande mot det nuva-

rande, att stå i halsjern.

BRra hundhufvudet för någon eller något,
är ett vanligt talesätt, hvarmed man betecknar en

förmodad förtret för någon eller något; eller att

ansvara för andras förseelser.

BRra klumpen* Det var fordom ett straff i

Wexjö skola, att, för gröfre förseelser, bära en

stor klump af masur fastad vid en jernkedja, hvil-

ken sattes af rektor med hänglås omkring smal-

benet på den felaktige. Kedjan var så lång, att

klumpen kunde beqvämt bäras på armen. Klum-
pen bars flere dagar, efter brottets storlek. Deli-

qventen nödgades emediertid bivista skolan och der

sitta med klumpen vid sidan. 0m nätterna lät rek-

tor klumpen aftagas. #

Bäran eller BJaran, ett ondt väsende, hvilket

tros bära till sina dyrkade mjölk, m. m., som den

tagit från andra. Då Bäran utsläppes i sina ären-

der, utropas:

På jorden skall du för mig springa;

I Blåkulla skall jag för dig brinna.

Denna vidskepelse är nu bortglömd. — En van-

lig svamp, kallad Bäralort, eller Käringfis, har

sitt namn af Bäran.

BKra ut julen , ett i de norra orterna ganska

vanligt talesätt. Såsom bekant är står julekosten

hos allmogen för hvar man, kommande och gåen-

de. Då en fremmande icke förtär af hvad honom
bjudes, säges han bära ut julen, hvarmed således

menas, att han stör julfröjden.

Barbo, annex under Råby, beläget i Nyköpings

vestra kontrakt af Strengnäs stift, Jönåkers härad

och Södermanlands län, 1 \ mil N.V. från Nykö-
ping; består af 25^ mtl. och har 510 invånare.

Arealn utgör 7,012 tunnl., af hvilka 1,050 äro

kärr och sjöar. Adr. Nyköping.
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ttlrefeerjr, annex till Frammestad
,
beläget i Wäne

härads kontrakt af Skara stift, 3 J mil S.O. från

Wenersborg; innefattar 13 1 mtl. ocb har 628 in-

vånare. Af dess areal 3,402 tannl. äro 50 sjöar

och kärr. Adr. Sollebrunn. — År 1845 bildades här

ett sockenmagasin, derifrån utlåning af spannmål

sker med struket mått; men återbetalningen med
fast mått. En äldre skola som finnes, kommer
ofördröjligen att förvandlas i 3:ne så kallade skol-

distrikter, emedan församlingen är öfver 2 £ mil

lång och 1 mil i bredd.

BärlliAr (Stinkfly cimicides), är en talrik insekt-

familj, hörande till 3:dje ordningen, skinnbaggar,

utmärkta af den obehagliga lukt, som de sprida,

särdeles då de ovårdsamt vidröres. Bröst och huf-

vud bilda tillsammans en trekant, kroppen är bred

och platt, vingarne ligga korsvis, sprötena äro ladna

och bestå af fyra leder. De lägga sina ägg un-

der barken af tallträd, vid vatten, rötter, på blom-

mor eller i väggspringor; larfven är sexfotad och

de flesta om ej alla arter uppehålla sig om vin-

tern nti hus, under trädens bark eller under stenar,

om sommaren lefver en stor del på bär, hvaraf

deras namn härrör.

Böckelshaminar, ett jernbruk. Se: Lindfors.

Bäda, socken, hör till 3 kl. konsist., är belägen

i Ölands norra kontrakt af Kalmar stift och Ölands

norra JMot af Kalmar län, 9 mil N.O. från Kal-

mar, 5 1 mil N.N.O. från Borgholm. Kyrkan är

af sten, belägen längst i norr på ön, samt om-
bygd 1802. I socknen finnes en stor hed, kallad

Gångberget, och stora falt af söndergrusad kalk-

sten, hvilka v. Linné kallar Neptuni åkrar. — I

socknen förekomma många minnesmärken, deri-

bland en ganska märkvärdig runsten vid Tokenäs

hamn. Af stensättningar i nejden må följande

anmärkas. Straxt vid Torps by, en rund offer-

krets och norr om densamma tvenne stenrör. Des-

sa ligga på norra sidan af Tokenäshamns bagten.

Höga flisa, så kallas en kalkhäll af 3 alnars höjd

samt 2 alnar 6 tums bredd, mot öfre ändan, och

1 aln 10 tum mot foten; är illa arbetad på kan-

terna till ett slags halfltors (Antonii-kors). Synes

vara uppsatt för dem, som i äldsta tider idkat

fiske, för att vid denna andaktsvård förrätta sin

bön. Flisan är upprest vid en nämnde by till-

hörig åkerlycka, kallad Lunnehorfvan. Nära in-

till finnas tre hällekistor, kringsatta med flisor,

af hvilka blott öfra kanten synes öfver den jemna

marken. Hvardera är 5^ alnar lång ocb 3
J-

al-

nar bred. Ur dessa stenkistor hafva obrända lik blif-

vit upptagna. — Socknen består af 32 mtl. och har

1,722 invånare. Dess areal utgör 21,083 tunnl.,

hvaraf 25 äro kärr och sjöar,

•dda hamn* öster om Böda kyrka, har god an-

karbotten; men emedan den, likt de flesta af Ölands

hamnar, utgöres af en stor bogt eller vik inåt

landet , är den säker endast för vestliga och nord-

vestliga samt sydvestliga vindar.- För alla öfri-

ga, isynnerhet nordost, är den öppen. Här har

postjakten sin station. Till bekvämlighet vid in-

och utlastning har, från äldre tider, en brygga,

ehuru ganska bristfällig och otillräcklig, varit an-

lagd, tflldess Kongl. Maj:t, genom nådig skrifvelse

af den 13 Juli 1814, till landshöfdinge-embetet i

Kalmar, anbefallte, att bryggan skulle repareras för

kronans räkning. Härpå upprättades byggnadsför-
slag, hvarnti kostnaden upptogs till 358 R:dr 36
sk. B:ko för bryggans iståndsättande, och till post-
jaktens reparerande 217 R.dr 2 sk. samma mynt.
Virket till brobyggnaden fick tagas på den nära
intill varande kronoskogen. Bryggan uppfördes
derefter genom entreprenad-auktion om sommaren
1815. Den är ganska beqvämlig, 141 alnar lång
och 14 alnar bred, försedd med ledstänger å bå-
da sidor. Brohufvudets bredd är 10 alnar.

Bödel* Bödel omtalas, veterligen, första gången i

Landslagen, der det heter: Bödlenom gifvis en mark
Svensk. Ordet bärleder sig från det Isländska bö-
du11, öödiU, för hvilket man anser det bl. ordet
bödla, pina, ligga till grund. Skarprättare är, med
hustru, barn och tjenstfolk, tagen i konungens
hägn. Hans embete må ej anses för nesligt, och
han eller de stängas från "ärligt" folks umgänge,
vid straff, som för annat konungens förbudsbrott.

Det är anmärkningsvärd!, att regeringen sjelf,

om den icke gifvit första anledningen, åtminstone
understödt menighetens fördom, att bödeln vore
oärlig, då det i kongl. författningen af d. 3 Ang.
1698, med hänseende till de i arresterne döde
deliqventernas kroppar, uttryckligen göres skillnad

emellan dem, som af bödeln, och dem, som af är-
ligt folk fingo handteras. Utom det, att skarprät-
tarne oafkortadt åtnjuta lön på stat, böra de,
jemte fri skjuts med en häst, till och ifrån exeku-
tionsplatsen, på följande sätt erhålla betalning för
hvarje exekution, som de väl och försvarligen för-
rätta, nemligen: för halshuggande, 5 daler; för

bandens afhuggande, 2 d:lr; rådbråkande och hals-
huggande samt parterande och steglande tillsam-

mans, 15 d:lr; halshuggande och steglande, 10d:lr;
halshuggande och missdådares brännande å båle,

10 d:lr; upphängande i galge, 8 d.lr; sjelfspil-

lings utförande och nedgräfvande , 3 d:lr; kåk-
och hudstrykandc, 3 d:lr; fördrifvande utur stad

eller härad, 2 d:lr; smädeskrifters uppbrännande,

2 d:lr; knipande med tång, hvar gång, 2 d.lr;

brännande i pannan eller å rygg, 2 d:lr; tungans
afskärande, 5 d:lr; öronens afskärande, 2 d.lr, allt

silfvermynt. Skarprättaren i Stockholm njuter föl-

jande betalning, nemligen: för balshuggning, 10
d:lr; för halshuggning och bålbrännande, 15 d.lr;

halshuggning och parterande, 15 d:lr; hängande,
10 d:lr, allt silfvermynt. Ehuru Sveriges nu gäl-
lande lag antogs redan år 1734 och flere af of-
vannämnde straff der på intet ställe förekommer,
samt ej heller i någon äldre Svensk författning vi-

dare omtalas, än att i konung Carl IX:s svar till

ståthållaren i Kalmar, d. 1 Okt. 1611, brännmär-
ke och öronens afskärande blef utsatt till straff

för dem, som förde lasteligt tal om öfverheten,
hafva dessa bestraffningssätt likväl blifvit omnämnde
uti 1736 års ännu gällande taxa för skarprättare. I

första boken 59 kap. af Wisby stadslag lemnas bö-
deln rättighet till de kläder, hvilka tjufvar eller an-
dra, som aflifvades, hade med sig i häktet. Om
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bödeln, eller hans folk, på afrättsplatsen, eller

annorstädes, blefvo Öfverfallne med bugg och slag,

för deras forrättning, ansågos de öfverfallaode haf-

va brutit edsöre; nn är detta belagdt med 200 d:lr

s:mts böter.

DOjre (mythol.). En broder till Sattong. Det be-

rättas om denne höge, att ban hade nio trålar,

hvilka gingo och slogo gräs. Då kom Oden, under

det antagna namnet Bo]Verk, och tillbjöd sig att

hvässa deras lior, på en brynsten, som han hade

med sig. Då alla trälarne ntgöto sig i förun-

drans utrop öfver bryostenens godhet, sade Oden
att han ville sälja den. Alla ropade, då att de

ville köpa den. Oden kastade den dervid högt

npp i vädret. När den åter kom ner, ville alla

nio trälarne på en gång gripa den, hvarvid de

kommo i sådant slagsmål, att de dödade hvaran-

dra med sina lior. Oden, eller Bölverk, som han

vid detta tillfälle kallade sig, gick sedan fram till

Böge och bad om herberge. Denne, som redan

visste att hans trålar voro döde, men icke hvem
som föranledt detta, jerarade sig huru han nu skulle

få sina sysslor gjorda. Då erbjöd Bölverk sig

att ensam uträtta de nio mänpens arbete, med
vilkor, att Böge skalle skaffa honom något af mjö-
det, som hans broder Suttung hade i förvar. , De
ingingo beting och efter fulländadt arbete ville

Bölverk bafva sin betalning, nemligen en dryck

af Suttungs- eller skalde-mjödet. Böge gick då

med honom, för att förhjelpa honom dcrtill; men
då de kommo till den trakt der Suttung bodde,

sluppo de icke in, emedan en klippa stängde in-

gången till hans boning. Bölverk bad då Böge,

att han, med sin nafvare, skulle genomborra klip-

pan. Böge borrade och påstod att den var ge-
nomborrad. Då lade Oden eller Bölverk sig ned

och blåste i hålet; men då borrmjölet for honom
i ansigtet, märkte han att Böge velat bedraga

honom. Denne måste då borra flere gångor; slut-

ligen var klippan genomborrad. Oden förvandlade

sig då till en orm och kröp genom hålet. Böge
stack efter honom med sin nafvare; men han kom
undan och anlände lyckligen in i Suttungs boning.

Böja, annex till Berg, beläget i Billings kontrakt

af Skara stift, lf mil SÅV. från Mariestad; be-

står af $1 mtl. och har 365 invånare. Kyrkan
tillbyggdes 1776. Till socknen gränsar sjön Wrist-
ulfven; dess areal utgör 3,356 tunnl., hvaraf 250
äro sjöar och kärr. Adr. Skara.

Bttkaholm» jernbruk. Se: Bräda.

Bttlja» Sten Claesson, härstammade från en

urgammal Svensk ätt , af hvilken en kanik i Streng-

näs, Arvid Sixtensson, omtalas år 1329. Gustaf

II Adolf förlänade adclskap åt en Sten Claesson

Bölja, ståthållare på Jönköpings slott.

Böltliora (mythol.). Odens morfader. Hans dot-

ter hette Bestla och var gift med Bör, sonen till

Bure, den sköne mannen, hvilken uppkom, då salt-

stenarne slickades af kon Audumbla.

Bttlverk (mythol.). Ett namn, som Oden antog,

då han gaf sig ut på vandring, för att komma åt

Sottungs-mjödet (se: Böge). Ordet bölverk bety-

der mästerverk, utmärkt val förrät tadt arbete.

Böuibnr (mythol.). En af de många dvergar,

hvilka danades af Ymers kött, samt bo i jorden.

Böna kallar man i allmänhet frön af skidväxter,

hvilka mer eller mindre betydligt afvika från den

klotrunda formen och sålunda äro aflånga och plat-

ta, samt i följd deraf äga två olika diametrar.

Många af dessa utgöra vigtiga näringsmedel och

odlas derföre dels på åkrar, dels, och de flesta

slagen, uti trädgårdar. De olika arterna äro:

Turkiska eller Störbönor (Pbaseolus vulgaris), hvar-

af den bästa sorten far namn af Svärdsbönor,

Rosenbönor (Phaseolus vulg. coccineus), Sockerbö-

nor (Phaseolus vulg. saccharatus)
,
Krypbönor (Pha-

seolus nanus), hvaraf finnas flera slag, såsom hvi-

ta och Engelska, halfstammiga perlbönor och gula

prinsesse-bönor, samt Wälska bönor (Vicia faba),

hvaraf de största och bästa få namn af stora Wäl-
ska Windsor-bönor, de sämre slagen kallas Bond-
bönor eller Åkerhönor, och odlas oftast i stort till

boskapsfoder.

Bttne, socken, med Knätte, Liared, Kyl ingåred

och Tiflered, hör till 2 kl. konsist., är belägen i

Redvägs kontrakt och härad af Skara stift och
Elfsborgs län, 1 £ mil N.N.O. från Ulricehamn.

Kyrkan är nybygd 1826. Socknen innefattar 14$
rotl. och har 378 invånare; dess areal utgör 6,225
tunnl., af hvilka 395 äro sjöar och kärr. Adr.

Ulricehamn.

Bönedagar. Vi fira i vårt land fyra sådana,

på de tider och efter de texter, som Kongl. Majrt

dertill förordnar. — Dessa högtider voro brukliga

hos oss redan under medeltiden, åtminstone sedan

Magnus Ladulås
1

tid. På evangeliskt sätt inrätta-

des de först af Gustaf I. Erik XIV lät af ser-

skild anledning påbjuda dem. Carl IX utfärdade

1593 en förordning om deras tillbörliga firande,

med anmaning om mangrant besökande af kyrkor-
na. Under konung Gustaf II Adolfs regering blef-

vo tre årliga bönedagar påbjudna, och under ko-
nung Carl XI blef deras antal ökadt till fyra. —
Bönedagarne firades först på fredagar, efter år
1773 på lördagar, i början af 1790-talet på sön-
dagar och derefter åter på lördagar. Från 1804
firades andra och tredje böndagen, samt från och
med 1807 alla 4 böndagarne på söndagar.

Bttneman (i vissa landsorter tal/nan), kallas den
person, som är en friare följaktig, att för honom
framföra ärendet.

BOneatad, en by i Nyköpings Allhelgona socken,

£ mil från staden, der åtskilliga ålderdoms-min-

nesmärken förekomma, såsom jättehögar, stenkum-
mel och runstenar, samt en lund, hvari man fordom
ti 11bed t afgudarne, inom en stor omkrets af sten.

Der hafva äfven ting blifvit hållna.

Bttnliasjagt, efter det Tyska ordet Bönhaaie,

fuskare, stympare, betyder den förföljelse som
skråmästare, eller auktoriteterna å deras vägnar,
anställa mot idkare af en slöjd eller ett handt-
verk, hvilka ej, genom ordentliga läroår eller i

följd af privilegier, förvärfvat rättigheten till att

drifva det. Man ser ännu ofta nog det anstötliga

skådespelet af en sådan bönhasjagt, då husfader

hemsökas af skråandans förfäktare, btröfvas med-
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len till sin ärliga försörjning 6ch pliktfåDas. Stun-

dom otdfva till och med skråmästare sådana för-

följelser emot hvarandra, för det den ene gjort in-

trång i den andres behörighet.

Bör (mythol.). Bnres son, Bestlas make, Odens

Vilis och Ves fader. Desse tre kallas vanligen

Börs söner.

Bftrd kallas rättigheten för en aflidens slägtingar

till inlösen, i vissa fall, af försåld, förpantad, skif-

tad eller i testamente bortgifven fastighet. "Dela

mån om börd, vare dea närmare, som närmare är

att taga arf. Äro de jemnskyldige , löse hvar

sin lott." Om Viderboende och NdboräU; se des-

sa ord.

B0rdornn« Gud (mythol.). Ett af Odens till—

namn.

Bttrgesson, Johan» borgmästare i Carlstad,

hade mycken förtjenst om flera bruksanläggningar

i Fryksdalen samt om Carlstads styrelse, bvilken

han nedlade år 1656, men förmåddes kort der-

efter, på borgerskapets begäran, att återtaga.

Han afled år 1676 i 70 års ålder, stamfader för

70 barn, barnabarn och barnabarnsbarn , hvaraf de

flesta bivistade hans begrafning.

BtfrgjM, jernbrnk i Risings socken af Ostergöth-

land, med 2 härdar. Dess privilegium är af d. 26
Mars 1684, stadfåstadt d. 9 Dec. 1690, samt reso-

lutionen om smidestillökningen af d. 2 Dec. 1742.

Har 652 skepp:d 1 lisp:d privilegieradt smide och

63 #kepp:d 15 lisp.d frälsesmide, med köpetack-

jero, hvilket smide utskeppas på Norrköping och

Stockholm. Hammarskatten: 5 skepp:d 17 lisp:d

13 skålp:d. Ägare: M. L. Eklund. Smidesstäm-

peln: tvenne frånvända B.

Bttrje, en socken, i Ulleråkers kontrakt och hä-

rad af Upsala stift och län, 1 mil V.N.V. från

Upsala, vid Fyrisån. Socknen hör till 2 kl. praeb.,

består af 51 mtl. och har 798 invånare. Arealen

u^gör 8,749 tunnl., hvaraf 30 äro kärr och sjöar.

Adr. Upsala.

Bttrjea frukost* I Neder-Kalix socken af Norr-
botten lefde, i början på 1600-talet, .en prest vid

namn Börje, hvilken af Carl IX, såsom hertig, er-

höll S tunnor säd i årligt vederlag. Detta blef

kalladt Börjes frukost af den anledning, att ko-
nungen frågat Börje, om han hade någon ansök-

ning, hvartUl Börje svarat, det han ej hade an-

dra besvär, än att hans hustru ej ville ge ho-

nom frukost, hvarpå konungen försäkrat att han

dagligen skulle fa en sådan.

Bftrje»*oii, Johan » theol. doktor, pastor i*

Weckbolms, Kungs-Husby och Thorswi pastorat,

författare till åtskilliga poemer, införda i Poetisk

kalender och recensioner i Svensk Litteraturtidning,

m, m. Född den 22 Mars 1790.

Bttrringe kloster* Denna egendom, belägen i

Malmöhus län, Wemmenshög härad och Gustafs

socken, 2 mil S.O. från Malmö, täflar, i förträff-

ligheten af dess läge, om företrädet med de flesta

herrgårdar i denna trakt. Börringe sjö, af 1 mils

omkrets, fiskrik och omgifven af behagliga strän-

der, stöter intill trädgården; ek- och bokskogar

göra de kringliggande nejderna så mycket mera in-

tagande, som man här befinner sig på gränsen af
en skoglös ort, hvilken, under denna egenskap, fått

namn af Slätten. — Om klostrets äldsta grund-
läggning saknar man tillförlitlig underrättelse; men
hvad af gamla handlingar med visshet kunnat in-

hemtas, är, att det till ålder och förmögenhet täf-

lat med de flesta kloster i Skåne. Det befinnes

vara stiftadt redan före år 1257, för munkar och
invigdt åt jungfru Maria, samt efter henne kalladt

S:t Maria) kloster; men förvandlades 1268 till nun-
nekloster af Benediktiner-ordeo. Vid reformatio-

nen erhöll det verl^sliga herrar till föreståndare,

och efter klostergodsens indragning till kronan,

innehades det någon tid af ätterna Brahe, Bille

och Thott. Efter Roeskildska och Köpenhamnska
frederna, bvarigenom Skåne åter tillföll Sverige,

öfverleranade Carl X denna egendem, jemte Lind-

holms säteri, med underliggande gods, åt sin na-

turlige son Gustaf, hvilken skänkte åt Börringe

kyrka en ännu i behåll varande klocka, med den-

na inskrift: Herr Gustaff t Carlson: till Borringe:

O. Lindholm: {661.

Btfrrum, eller S:t Pers kapell, annex till Mo-
gata, beläget i Hammarkinds kontrakt af Linkö-

Sings stift, 2 j mil S.O. från Söderköping, vid

Istersjön. Kyrkan är byggd af träd, enligt ko-
nung Carl Xll:s tillstånd, af d. 18 Febr. 1718.
Socknen har 520 invånare och en areal af 4,860
tunnl., af hvilka 190 äro kärr och sjöar; jemte
roodersocknen innefattar den 54 mtl. Adr. Söder-
köping. I socknen finnas lemningar och sägner

efter Byaroms kloster. Börrum är anmärknings-

värd för sin form , hvilken upptager en längd af 2
mil; men i bredd knappast något öfver \ mil. Sock-
nen utgöres af en dal, som sträcker sig från Mo-
gata gränsen ända ned till saltsjön. Här äro Pet-

ängs jerngrufvor belägna. Större egendomar ,inom

socknen äro Börrum 4 mtl. och Norrum 2 mtl.

Bönen i Stockholm. Redan år 1667 insågs nöd-
vändigheten af en sådan byggnad och staden an-
befalldes uppföra den, hvilket dock ej blef verk-

stäldt, utan köpmännen samlades på Stortorget och
sedermera på den stenlagda Tyska kyrkogården.

Är 1767 börjades ändtligen byggnaden af nuva-

rande börs, der ett par hus stodo, hvilka måste ,

nedrifvas. Den blef färdig år 1776. I stora sam-
lingssalen på nedra botten står överståthållaren

Carl Sparres och kommerserådet Jonas Alströmers

bröstbilder. Kostnaden var beräknad till två mil-

lioner d:lr k. m:t., men, enligt förslaget, skulle

huset då hafva en våning mer, än som sedermera

blef fallet. Flera af stadens auktoriteter hafva här

sina embetsrum, såsom: Börs-, Bro- och Haran-

byggnads-komittén, Borgerskapets Femtio Äldste,

Bemedlings-kommissionen , m. fl.

BOraJO, jernbruk i Risinge socken. Har, med 2
härdar, 900 skepp:ds privil. smide samt 52 skepp.d

10 lisp:d frälsesmide, med köpetackjern. Utskep-
par på Norrköping och Stockholm. Hammarskat-
ten 8 skepp:d 9 lisprd 10 skålp:d. Brukets privi-

legium blef stadfåstadt d. 11 Dec. 1689 samt 9

Dec. 1690. Ägare: D. Reder. Smidesstänipeln

:

C. D. med krona. Vid Börsjo, uti Kärrhagen, skall
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fordom stått ett fältslag. De som stupat bärstådes

skola hafva blifvit begrafna uti Lillängen; men en af

anförarne under den höga stenen på Olstadsbacke,

der man funnit aska och ben.

Bttratig» en socken, med Brismene och Kjerråkra,

hör till 3 kl. konsist., är belägen i Wilska kon-

trakt af Skara stift, större delen i Frökinds hä-

rad af Skaraborgs län, en mindre del i Redvägs
härad af Elfsborgs län, 2 mil S.S.V. från Falkö-

ping. Socknen innefattar 28 1 mtl. och har 893
invånare. Dess areal utgör 5,485 tunn!., hvaraf

280 äro kärr och sjöar. Adr. Falköping.

BOrstil, en socken, med Östhammars stad och

Gräsö, hör till 1 kl. reg., är belägen i Olands

och Frösåkers förenade kontrakt, Frösåkers härad

af Upsala stift och län, nära intill Östhammar,

vid saltsjön. Socknen innefattar 101 mtl. och har

2,739 invånare. Dess areal utgör 43,300 tunnl.,

hvaraf 2,500 äro sjöar och kärr. Kyrkan står

på kronogrand och brändes tillika med hela sock-

nen af Kyssarne år 1719. Adr. Östhammar.

Bttratiimnan är for vexelslut, i Stockholm be-

stämd ifrån kl. 1 till 2 på dagen, och i öfriga

städerne den tid, som magistraten, sedan de hand-

lande hörde blifvit , utsatt eller hädanefter utsätter.

Btisakttlla» en märklig källa i Gökhems socken

af Westergöthland , om hvilken allmogen har flera

underliga berättelser.

Bösarp 9 en socken , med Simlinge
,
belägen i Skytts

kontrakt och härad af Lunds stift och Malmöhus

län, 3 mil S.O. från Malmö, J mil från hafvet.

Socknen hör till 2 kl. reg., består af 22
-J

mtl.

och har 745 invånare. Dess areal utgör 3,009

tunnl., hvaraf blott 4 äro kärr och sjöar. Adr.

Trelleborg.

Bttana eller Byisa. Tiden då detta skjutvapen

infördes och begagnades i Sverige, torde svårligen

kunna bestämmas med fullkomlig säkerhet. Dalin

uppger, att han "för första gången funnit skjut-

gevär med krut omtalas i Sverige år 1483, uti

förlikningen mellan riksföreståndaren Sten Sture och

hans svåger Ivar Axelsson." Lagerbring går nå-

got längre tillbaka och, "tror, att byssemästaren

Rodenborg, som vid Stäkeborgs belägring 1439
sköt åt riksföreståndaren Carl Knutsson, varit den

förste konstnär af denna anstalt i Sverige." Lek-
tor Joh. Murberg, i "Anmärkningar om krutets ål-

der och bruk i allmänhet och isynnerhet i Sverige",

införda i vitterhets-, historie- och antiqvitets-aka-

demiens handlinghr, 4:de delen, anser en herr Rö-
ding träffat rätta tidpunkten, då han förmodar, att

ett sparsamt bruk af skottvapen med krut är i Sve-

rige inemot 100 år äldre än Gustaf Erikssons re-

gering, emedan rimkrönikan, uti konung Eriks af

Pomern och Engelbrekts tid, på flere ställen näm-
ner byssor. — Ordet byssa, brukadt om skottva-

pen, är icke äldre än krutets bruk i våra nordi-

ska länder, och att således, då byssor nämnas i

handlingar, som med händelserne äro samtidige,

dermed hvarken kunna eller böra förstås de gam-
les skjutverktyg, blidor, murbräckor, stenkastare,

eller hvad namn de hafva må, utan endast sådana

skottvapen, som laddades med krut och stenar el-

ler kulor. Nar rimkrönikan beskrifver Stäkeborgs
belägring i konung Birgers tid, talar den flere

gånger om skott och stena; men nämner alldeles

icke byssor, hvilka troligen ej voro kända i Eu-
ropa vid den tiden; deremot förekommer ordet byssor

i senare tider som oftast, då belägringar omtalas.

Då Dalaborgshus belägrades år 1434, under Engel-
brekts uppresning, hade fogden Palm Jönsson för-

svarsvapen pkåe af nya och gamla slaget, hvarom
rimkrönikan intygar:

Skjöt fast med byssa och pila.

Vid belägringen af Stockholms slott två år derefter,

säges ej allenast om kommendanten Erik Nilsson

Rönnow, att han

haffde byssor och pyla ospara,

och om besättningen, att de, på södra sidan, åt

köttboden',

Många byssor lagt,

Och skutu fast med byssor och pyla.

samt att Danskarne, ifrån tornet öfver söderport,

med "byssa och pyl sara skjul il" på de Svenske;

utan de belägrande voro ock väl försedda.med bys-

sor. För Nyköpings slott ,
belägradt samma tid

,

blcfvo Svenskarne af fogden Berman
mötte sva hardclika igen v

med Pyla, Byssa bk med Sten,

att tho kunne thet Husit ey vinne.

Men man har ännu ojäfvigare intyg om det-

ta vapens högre ålder i vårt fädernesland. De
äldsta Stockholms stads räkenskaper, af år • 1431

samt några följande, visa, att staden då re-

dan hade ej allenast kanoner och krut, utan äf-

ven byssemästare och byssegjutare på ordentlig

stat. År 1436 finnes antecknadt, att borgmästaren

Johan Bysmarke fick betalning ur stadskassan for

det förskott af 24 m. 6 or. "han utlagt haffde för

Stadhin, nakrom aarom tilforin, fore bulvirke oc

hammarbandt, oc byssqskyttanom oc byssegjutar-

nom." Från 1440 till och med 1462 saknas alla

stadens räkenskapsböcker; men för 1463 och föl-

jande åren äro de åter till hands, och visa, att

kämnererne årligen betalt för byssor, krut, bysse-

ställningar, bysspstenar, m. m. — Derefter befin-

nes, att staden ständigt haft icke allenast sitt bysse-

hus, utan ock sina byssegjutare och byssemästare,

hvilka njöto årlig lön ur stadens kassa. — Dessa

forntidens bössor eller byssor, ägde dock föga lik-

het med de skjutgevär, som nu förekomma under

detta namn, utan voro egentligen ett slags ofull-

komliga kanoner, bestående af längre eller korta-

re smidde eller gjutne jernrör af olika kaliber, lik-

som andra slags bössor, t. ex. bjulbössor, hvaraf

äfven namnet härleder sig, samt antingen fastade

vid grofva trädblock, bysseställningar, för att be-

gagnas som fästningsartilleri, eller anbragte på
kärror, kärrebyssor, för att motsvara nutidens falt—

och belägringspjeser. Det synes dock ej hafva dröjt

länge, innan man påfann så väl att genom förbät-

trade former gifva dessa större pjeser en betydli-

gare fullkomlighet, som att, genom förminskning

af deras dimensioner och anbringandet på tjen-

liga handtag eller stoekar, förvandla dem till

handgevär, visserligen ännu i hög grad tunga,

Digitized by



Blftate Byk. Bftttflfer*

enär de måste handteras af tvenne personer, hvar-

af den ena riglade och fasthöll geväret,, medan
det antändes af den andra, medelst lnnta. En
betydlig förbättring åvägabragtes dock snart ge-
nom anbringandet af s. k. luntlås, hvarigenom det

blef möjligt för en person, att både rigta och af-

fyra geväret, och dessa synas temligen länge hafva

bibehållit sig, samt voro ännu änder 30-åriga kri-

get de allmännaste, ehuru antändningen dermed var

både långsam och osäker. Emellertid uppfanns

redan 151? de så kallade Tyska eller hjullåsen,

hvarigenom aflyringen skedde både hastigare och
säkrare; men hvarvid uppdragningen gjorde myc-
ket hinder vid skjutningen. De bibehöllo sig lik-

väl ganska länge och utträngdes endast smånin-

gom af de 1640 uppfunna Franska eller flintlåsen,

hvilka blifvit begagnade intill senare tider, då de

nu småningom vika för slagkruts-låsen. — Hand-
gevären erhöllo snart olika benämningar, på grund

af sin olika storlek- Namnet pistol tillägges re-

dan 1364 de i Perugia förfärdigade korta slagen

deraf, och karbin 156? de kortare men grofva ka-
vallerigevären. Infanterigevären kallades i allmän-

het hakebössor och musköter, hvaraf dock de för-

ra, som voro mindre och lättare, småningom ut-

trängdes af de senare, så att namnet bössa slutli-

gen inskränktes endast till jagtgevär, för hvilka det

anan bibehålies. Nutidens bössor äro hufvudsakligen

af tvenne olika slag, nemligen hagelbössor och ref-

felbössor. De förstnämnde; åter äro antingen dubbla

,

med tvenne pipor, eller enkla, af hvilka sistnämn-

de förekomma trenne slag, nemligen svinryggar,

som hafva en eller tvenne från svanskrufven till

mynningen på öfre, eller på både öfre och undre,

sidorna, fortlöpande egg, i hvilket senare fall de

kallas dubbla svinryggar, och i allmänhet värderas

högre än andra , samt kistpipor, hvilka till en tredje-

del af sin längd från svanskrufven äro fyrkantiga

och som på öfre sidan längs efter denna fyrkant

hafva tre djupa ränder, samt äfven värderas mer
än den tredje sorten eller de vanliga. Reffelbös-

sor, som användas till skjutning med kula, äro

antingen rak-refflade lodbössor, hvilka vanligen'

äro längre och mindre grofva i godset, samt krok-
eller vind-refflade studsare, hvilka äro kortare,

gröfre i godset, samt hafva refflorna vridna van-

ligen
-J

hvarf från svanskrufven till mynningen.

Ett särdeles förbättradt slag bössor äro de så kal-

lade Åkersteinska patentbössorna, hvilka äga flera

företräden framför de vanliga, och ett alldeles

eget slag äro de s. k. luftbössorna, som laddas med
komprimerad luft, och till och med blifvit använda

såsom krigsgevär, samt för delta ändamål år 1788
infördes för de Österrikiska skarpskyttarne; men
hvilka likväl ej kommit i allmännare bruk.

Mteta Byk* Denna lek förekommer i Öster- och

Westergöthland. Ett fruntimmer sitter vid spiseln,

föreställer en gammal gumma , röker tobak och är

mycket döf. Ett annat fruntimmer föreställer hen-

nes dotter, har ett kläde i handen, det hon böstar

och kramar, liksom bon bykade. Hon går till den

främsta bland karlarne, och säger: "Guds fred!" —
Han svarar; "Gud signe er!* —r Hon: "Får jag

bösta byk hos er?" —t Han: "Gerna, efter du

tvättar så hvitt!" — Hon: "Ni tör väl vilja ha

mig?" — Han: "Det gör jag gerna!" — (Eller.

Hon: "Jag byker och jag stärker mycket fint! Ni

tycker väl om mig? Ni vill väl ha mig?") —
Hon: "Hvad är ni för en man?" — Han uppger

sig vara en rik, förnäm, 6c. man, t. ex. rik köp-

man, prost, general, m. m. Dottern går då till

modern, skriker henne i örat och frågar, om hon

får gifta sig med den och den? Gumman, som hör

mycket illa, svarar bakvändt på frågorna, till dess

hon ändtligen förstått, att dottern vill gifta sig,

och tillstyrker henne, att antaga ett så hederligt

anbud. Men dottern svarar: "Upp, litet bättre

upp!" och går till nästa karl. Här förnyas anbu-

den; modern rådfrågas och lemnar bifall, samt var-

nar henne, att ej välja för länge. Men dottern

fortfar med sitt: "Upp, litet bättre upp!" till dess

hon kommer till den siste bland karlarne, hvilken

bjuder benne en spögubbe, en bose eller dylikt,

hvilken hon måste taga, sedan hon gifvit korgen

åt alla andra. Nu går hon gråtande och beklagar

sig för modern, som då bannar och slår henne,

för sitt misslyckade högmod.

BOtetnitedel. Denna statsinkomst upptogs år 1842 .

till 40,000 R:dr B:ko.

Dttttclier, en tapper Svensk general, som myc-
ket utmärkte sig under Carl X:s krig, särdeles i

slaget vid Warschau och i den olyckliga träfFnin-

gen vidOdensee, d. 14 Nov. år 1659, der han, under

pfaltzgrefven af Sulzbach, kommenderade högra fly-

geln och stupade.

Bfittlger, Carl Wilhelm» är född den 15 Maj

180? i Westerås, der fadren, af Tysk härkomst,

var apothekare. Ännu ung student blef B. känd

såsom skald, genom sina " Ungdomsminnen från Sån-

gens Stunder"
,
hvilka, inom kort tid, upplefde fyra

upplagor. Sedermera utgaf han Nyare Sånger,

jemte öfversättningar från Uhland oeh andra frem-

mande skalder, blef, vid flera tillfallen, prisbelönt

af Svenska akademien, senast (1845) med 100

dukater, för en sång öfver konung Carl XIV Jo-

han. Efter sin återkomst från en längre vistelse

i Italien utgaf han (1835—36) Lyriska Stycken,

2:ne häften, med bvilka ett nytt stadium af hans

skalde-utveckling kan anses betecknadt. Flera ut-

ländska resor bidrogo sedan ytterligare till hans

vetenskapliga och esthetiska riktning. Såsom dra-

matisk författare blef han af allmänheten känd och

omtyckt, genom det bekanta Nationat-Divertisse-

mentet (1843) och En Majdag i Wärend, hvilka

båda stycken inom kort tid gåfvos på kongl. thea-

tern för trettio fulla hus. Åtskilliga sånger nr

dem (t. ex. Wingåkersflickan, Wärendsflickornas

sång, m. fl.) hafva öfvergått till nationalvisor, och

genom Jenny Lind blifvit bekanta äfven i frem-

mande land. Så väl de, som en samling af B:s

lyriska stycken, äro utgifna i Tysk öfversättning.

— Bland en mängd tillfällighetsverser må bär

nämnas endast Orden titt sorgmusiken vid konung

Carl XIV Johans begra/ning. — För närvarande

är han sysselsatt med ntgifning af sina Sveaska
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örYersattningar af Dantes Com. dwina och Tas-

sos GerusaJcmme liberale, af hvilka arbeten redan

flera sånger åtkommit i form af akademiska dis-

sertationer. — Såsom prosatör har han utgifvit

Minnestal, Strödda reseminnen, kritiker oeh upp-

satser af vetenskapligt innehåll. — Sedan 1833

fästad såsom lärare vid universitetet i Upsala , har

han verkat särdeles för den Italienska litteraturens

kännedom, och i flera år förestått den sesthetiska

professionen , samt är numera extra ordinarie profes-

sor i den -moderna litteraturen , med offentlig fö-

reläsningsskyldighet samt säte och stämma i filos,

fakulteten. Han är, sedan 1844, gift med en dot-

ter af biskop Tegnér.

c.

€• Denna bokstaf bör egentligen icke till Sven-

ska alfabetet; men på den tid, då vårt språk bör-

jade låna en mängd utländska ord, hvartill det

sjelft icke hade några motsvarande , och deras urt

sprungliga stafningssätt bibehölls, skref man med
C icke allenast dessa, utan äfven åtskilliga andra,

isynnerhet namn, som icke härleda sig från La-

tinet, och hvilka följaktligen kunnat och bordt skrif-

vas med Ä. I senare tider, och enligt Svenska

akademiens stafningslära , har c blifvit utbytt emot
k i alla de ord, som vårt språk tillegnat sig, och

bibehålies endast uti namn samt i några få såda-

na ord, der det uttalas som *, t. ex. ceder, cir-

kel, citron, m. fl., hvaremot man med k stafvar

kanon, konstitution, o. s. y. — I detta arbete får

således hvarje från fremmande språk härledt ord,

hvilket der stafvas med c, i fall det här icke träffas

under nämnda bokstaf, sökas under K*
Cabeljau, Abraham» var en förmögen köp-
man i Amsterdam, hvilkcn, under Carl IX:s regering,

inflyttade till Sverige och bosatte sig i Götheborg,

till hvars anläggning och befolkning han betydligt

bidrog, och der han år 1609 blef borgmästare.

Sedermera utnämndes han till general-direktör öf-

ver myntet och skeppskompaniet i Stockholm, samt

öfver den Persiska handeln. Hans födelse- och dödsår

äro obekanta. — Sonen, Johan» adlades år 1652.

Han var juris doktor, och är bekant för en ut-

gifven samling af bref till Gustaf Adolf. Ännu
mera bekant är likväl Abraham genom sin dotter

Margaretha, Gustaf Adolf den Stores älskarinna,

med hvilken han hade sonen Gustaf af Wasaborg.
Cauuquer (lagtenn), härmed förstås stundom gods,

hvartill ingen ägare linnes; egentligen sakfall (bona

caduca), bvarmed utmärkes sådan egendom, som
för missgeroings skull förverkats under kronan. (Se

vidare: Sak/all.)

Cahman. Af denna ursprungligen Tyska slägt

hafva funnits flere medlemmar inom Sverige, hvilka

utmärkt sig såsom orgelbyggare. Af dem må an-

föras: l:o Henrik» nämnes redan 1631, såsom
orgelbyggare i Christianstad. 2:o Haas Hes-
rik, lärer på 1680-talet blifvit införskrifven af ko-
nung Carl XI, för att bygga Upsala domkyrko-
orgelverk, hvilket först var betin^adt af Frans

Boll. Från denne Cahman härleder sig en förbät-

trad orgelbyggarekonst i Sverige, och han har upp-
satt och reparerat orgelverk i Jönköping, Wexjö,

Upsala, Gefle, m. fl. orter. Född omkring 1640,
död 1699. 3:o Johan Niklas» den föregåen-

des son, har byggt många och goda orgelverk

uti åtskilliga städer, såsom Stockholm, Upsala,

Götheborg, Åbo, Nyköping, Carlshamn, Westerås,

Linköping, Warberg, Borås, Uddevalla, Mariestad,

Hudiksvall, Hernösand, Sundsvall, m. fl. ställen,

samt på landsbygden i Upland, Westmanland, Sö-
dermanland, Gestriklahd, Dalarne, Östergöthland

,

&c. &c. Sakkännare lemna Cahman de största lof-

ord för sköna pipverk, med behagligt ljud; men
påstå, att kanalerna uti en del af dem äro för*

trånga och icke proportionerade, samt lådorna för

mycket grunda, hvarigenom de icke äga nog styr-

ka i förhållande till sin storlek. Född 1670, död

1736. Ilade flere barn, af hvilka en son, Johan,

blef grosshandlare i Götheborg, och der fortplan-

tat slägten.

Cajanas» Daniel, känd under namn af: Den
långe Finnen, antog sitt tillnamn efter sin fö-

delseort Kajana i Finland. Fullväxt höll han i

längd 4 alnar och 4 tum. Man rådde honom, att

begagna denna naturens lek till sin förmån, och

att resa omkring i Europa, för att visa sig för

penningar. Detta företag lyckades också öfver

all väntan, ty han samlade derpå en så betydlig

förmögenhet, att han, vid sin död, kunde testa-

mentera 19,500 gulden till välgörande ändamål,

och ändå lemna ett ansenligt arf åt sin syster,

hvilken äfven lärer hafva varit ovanligt lång. I

Potsdam ville konung Fredrik Wilhelm värfva ho-
nom till sitt bekanta jältegarde, men kunde ej be-

gagna honom, i anseende till det ovanliga felet,

att han dertill var för lång. Konungen lät måla

hans porträtt i kroppsstorlek. Cajanus dog i Har-
. lem i Holland d. 27 Febr. år 1743, endast 40 år

gammal. Kistan höll 9 fot 7 tum i längden och

2 fot 9 tum i bredden.

Calonlns» IHatthlas» född d. 7 Jan. 173S uti

Finland, i Saarijärvi socken, der fadern var kyrko-

herde, blef år 1757 student, och, ehuru ung,

redan 1759 vald till kurator för sin nation,

den Wiborgska, ett bevis på det förtroende han

åtnjöt af sina kamrater. Ett likartadt åtnjöt han

af sina förmän, och bland profven derpå må näm-
nas, att, ehuru han aldrig sökte magistergraden,

tillät honom Åbo akademies kansler, tvärt emot
vanligheten, att, utan preses eller respondens, få
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Calvarle-berg. DtofdeU,

försvara en dissertation: "om Europas nya utseen-

de vid reformationstiden", hvilken han år 1764
underkastade offentlig' granskning. Är 1771 ut-

nämndes han till akademiens sekreterare och 1773
131 professor i lagfarenheten, hvilket embete han in-

nehade till år 1814. Ryktet om hans ovanliga in-

sigter, rättskaffenhet och skarpsynthet föranledde

hans kallelse till ledamot i högsta domstolen år

1793. En mängd af hans yttranden, i vigtiga frå-

gor derstjides, äro tryckta bland hans samlade ar-

beten och utgöra ännu rättesnören för den forskan-

de och samvetsgranne domaren. År 1800 lemnade

han denna befattning och återvände till Åbo. Då
Finland intogs af Ryssarne och Calonius kort der-

på nedlade rcktoratet, uttalade han, i ett ut-

gifvet program, med frimodig värdighet, sina tän-

kesätt om det förhållande, hvaruti landet stod till

sin lagliga öfverhet och till eröfraren. Detta in-

gaf aktning hos den nye beherrskaren, och G. er-

höll flera bevis derpå. År 1809 utnämndes han

tfll riddare af Annas-ordens 2:dra klass, samt kort

derpå till prokurator i Finska regerings-konseljen

(sedermera senaten), med titel af statsråd. Från

prokurators-befattningen tog han afsked år 1316,
erhöll dervid titel af verkligt statsråd, och dog
d. 13 Sept. 1817. R. N. O. och ledamot af ve-
tenskaps-akademien och flera Svenska och Finska

lärda samfund. Han anses såsom en af Sveriges

störste theoretiske jurister.

Calvarie-berg. Se: Kaloarie-berg.

Cameenlus, 8veno Henedlcti, superintendent

i Carlstad, hette egentligen El[daltus, efter sin fö-

delseort Elfdalen, der fadren var kyrkoherde. Lär-
junge af Messenius, fåste denne så mycken upp-

märksamhet vid ynglingens snille och lofvande an-

lag, att han tillade honom namnet Camoenius (efter

Camoena, sångmö); men han sjelf begagnade icke

detta namn förrän såsom superintendent, till hvil-

ket embete han utnämndes år 1647. Han hade

förut varit rektor i Carlstad, samt, efter sin fader,

kyrkoherde i Fryksdalen. Kallad af Mariestads kon-
sistorium till den högre andeliga värdigheten, re-

ste han till Stockholm, för att, i anseende till sin

ålder (han var då 59 år), undanbedja sig densam-

ma; men då regeringen icke gjorde afseende på
hans föreställningar, sökte och utverkade han åt-

minstone att superintendentens säte flyttades från

Mariestad, der det förut varit, till Carlstad. Här ut-

vecklade han emellertid ganska mycket nit och drift

under sin nittonåriga embetsförvaltning, vinnlade

sig om skolväsendet, och predikade hvarje helge-

dag ända till fjorton dagar före sin död, hvilken

inträffade d. 26 Aug. 1666, i hans 73:de år. Hans

söner bortlade dels bokstafven o, dels den Latin-

ska åndelsen i sitt namn. Den äldste , Ifattle1 , blef

justitie-borgmästare i Stockholm och borgarstån-

dets talman vid riksdagarne år 1682 och 1686.

Den yngste, Sven» kallade sig Caméen, sedan

adlad under namn af Caméenkjelm , blef professor i

Pernau, och den tredje,

Camenlas» Henedicttin Syenonls, blef kyrko-

herde i Kölen och år 1693 sin faders efterträdare

såsom superintendent i Carlstad, der han afled d.

5 Sept 1704, i en ålder af 69 år. Man berättar

om honom, att då tvist uppstått mellan Jernskogs

församlingsboer, angående platsen för den nya kyrko-
byggnaden, och de slutligen hänslyutit saken till

prosten Camenius, hade han förklarat, att kyrkan
skulle stå på den plats, der han med sin käpp
stötte i jorden, "ty", sade han, "jag är nu er bi-

skop." Han hade nemligen nyss förut fått fullmagt

på superintendents-émbetet. - Hans son,

Cameen, Sven, följde i tre år Carl XII såsom
öfverhofpredikant och fält-superintendent till dess

han, år 1704, utnämndes till kyrkoherde i Catha-

rina församling i Stockholm, hvarifrån han år 1718
flyttades till pastor priroarius och preses uti konsisto-

rium, samt år 1726 till Westerås biskopsstift. Då
han höll sin afskedspredikan i Storkyrkan fattades bå-
de han och åhörarne af en sådan rörelse, att pre-

dikan måste i flera minuter uppehållas. Han fick

vid afflyttningen en dyrbar skänk i arbetadt silf-

ver af sin församling, någonting då för tiden ovan-

ligt. Född år 1667, död d. 6 Juli 1729.

Campaaa-iund* Se: Kampana-sund.

CampM, IjouIs Marie de» generalmajor, K.

af S. 0., ledamot af vetenskaps-akademien, född i

Pau i Frankrike d. 13 Jan. år 1765 och död i

Stockholm d. 20 Mars år 1844, således endast 12

dagar efter konung Carl Johan, med hvilken nan

år 1810 inkom t01 Sverige, och till hvilken han

stod, om icke i egentlig slägtskaps-förbindelse,

likväl i ett förhållande af oförändrad tillgifvenhet.

Cantate. Härmed utmärktes under medeltiden, i

bref och andra handlingar, fjerde söndagen efter

påsk.

Cardell, Carl von, generallöjtnant, general- *

fålttygmästare och chef för allt artilleri, var. född

år 1764 i staden Demmin i Svenska Poraern, der hans

fader var justitie-borgmästare. Cardell gick först i

Preussisk tjenst såsom artilleriofficer. År 1789

tog han afsked härifrån och inträdde, såsom kapten

vid Hintzensternska infanteri-bataljonen , i Svensk

tjenst, och, sedan den blifvit upplöst, vid Psilan-

derhjelmska regementet. Här qvarstannade han lik-

väl icke längre än till följande året 1792, då han

af sin böjelse återfördes till artilleriet och blef

informationskapiten derstädes. År 1793 öfverflytta-

de han till Sverige, der han sedermera qvarstadnade

samt utnämndes till major och brigadchef för det ri-

dande artilleriet, hvilket då uppsattes under hans

ledning, och hvaraf han med sig öfverförde ett

kompani från Stralsund. Han befordrades efter-

hand, och blef år 1807 chef för Wendes artilleri.

Under tiden hade han uppgjort planen till en ny

organisation af artilleriet, hvilket skulle blifva

dels ridande, dels åkande, och bvarvid pjeserna

skulle förändras till tyngd och anspann, äfvensom

han föreslog åtskilliga förbättringar vid materie-

len i allmänhet. Honom och Helwig har Sven-

ska artilleriet isynnerhet att tacka för de för-

bättringar, det i början af innevarande århundra-

de undergick, och hvilka gjorde det till ett

af de första i Europa. Med vetenskapsmannens

insigter förenade Cardell krigarens oförskräck-

ta mod och detta m en mer än vanlig grad,
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så att det någongång gick ända till förvägen-

het. Sålunda utmärkte han sig vid många tillfal-

len under kriget i Pomern år 1807; men vid ett

utfall från Stralsund, då han sökte storma ett Fran-

syskt fåltverk, föll han, på den frusna jorden, ned i

grafven, och räddades endast genom en underofficers

rådighet. Anfallet afslogs med betydlig förlust å

båda sidor. Under fälttåget i Tyskland år 1813

hade Gardell tillfälle att visa både sitt vapens förträff-

lighet och sin egen djerfhet. Ett angrepp vid Gross-

Beeren med endast sex kanoner ridande artilleri mot

fiendens venslra flygel, bidrog icke litet till stri-

dens lyckliga utgång. Ett likartadt anfall vid

Dennewitz hade lika följder, och vid Leipzig un-

derslödde han, med Svenska reserv-artilleriet vid

byn Schönfeld, general Bluchers armé, samt bidrog

till Fransmännens fördrifvande ur deras intagne ställ -

ning. Dessa förenade fortjenster belönades genom

befordringar till generalmajor, generallöjtnant, fri-

herre, general-fålttygmästare, K. af S. 0. med St. K.

,

hvarjemte han pryddes med flera utländska ordnar.

Döden bortryckte honom ännu i sin verksammaste

ålder, d. 17 Sept. 1821. — Anläggningen af Ma-

riebergs läroverk för artilleriet och till bildande

af officerare i allmänhet, var hans sista offentliga

åtgärd, och en af dem, för hvilka Svenska hären

isynnerhet står i förbindelse hos honom.

Cardon, Johan Klias, född i Stockholm d. 17

Okt. 1802. Fadern, tobakshandlaren Anders Car-

don, lät honom tidigt lära sig teckna; men, i brist

af medel att fortsätta detta studium, skickade han

honom 1818 till en köpman i Hernösand. G. ha-

de likväl icke någon böjelse för handelsyrket, utan

* återvände följande året till Stockholm. Han bör-

jade bär sina studier såsom gravör under profes-

sor Forsells handledning, och utbildade sig vidare

i kongl. målare-akademiens skolor. Vann år 1828

ett af akademiens pris för en gravyr i koppar. År
1829 tilldelades honom akademiens rese-stipendium

såsom gravör, vid hvilket tillfälle han erhöll nå-

dig befallning, att under sitt vistande utrikes, in-

bemta den lithografiska konsten, hvilken han ock

studerade uti Paris och Munchen. Återkom till

Sverige 1834, i December. Kallades 1835 till agrée

och 1843 till ledamot af akademien för de fria

konsterna. Af hans i Paris och Munchen tryckta

större arbeten förtjena nämnas: Osteria i Rom,

Spanska ftijfjtingavne , Kristi gra/läggning , m. fl. Por-

trätterna till professor Sandbergs galleri öfver namn -

kunnige Svenske män äro ritade på sten af Cardon.

Carellus, Olor, kyrkoherde i Huddinge och Bränn-

kyrka, der han afled d. 12 Maj 1758, kallas "en

af våra lustiga poeter"; men är hos efterverlden en-

dast bekant genom den ryktbara "hönsgummans visa."

Carl. Med detta namn förekomma i Svenska hi-

storien icke mindre än fjorton konungar. Detta

stora antal härleder sig likväl ifrån Johannes Magni

konungalängd, der han uppräknar så många, för

att, på sanningens bekostnad, upphöja sitt fäder-

neslands storhet och ålder. I sjelfva verket hafva

icke flera än åtta Carlar suttit på Sveriges thron,

ehuru man, efter Johannes M., bibehållit nummer-
följden. Den förste af dem är således:

Carl irm Kaatuon.

Carl ¥H Sverkers»on« Han blef, efter sin

faders död, år 1155, konung i Götha rike; men
som Uppsvearne valt Erik Jedwarson till konung i

(let öfra Sverige, tillträdde Carl först efter den-

nes död regeringen derstädes. Detta torde likväl

icke hafva skett godvilligt, emedan Eriks son,

Knut, för sin säkerhets skull , lemnade landet, men
likväl återkom år 116? eller 1108, då han på
Wisingsö öfverföll och mördade Carl. Om dennes

regering vet man egentligen blott det, att han,

ensam konung öfver hela riket, för första gången
antog titeln: "Svea och Götha konung", samt att

erkebiskops-värdigheten inrättades under hans tid

och genom hans omsorg.

Carl VIII Hnutiion* Hans fader var riksdrof-

set Knut Thordsson Bonde och hans moder en dot-

ter till riksmarsken Carl Knutsson Sparre. Född
d. 5 Okt. 1409, blef han, geuom sina lysande

släktförbindelser både å fädernet och mödernet,

riksråd redan år 1431, således endast vid 21 års

ålder, och då konung Erik XIII, efter Engelbrekts

tredje uppresning, år 1435, måste gifva efter för

rådets fordringar och tillsätta rikets högste era-

betsmän, drots och marsk, föreslog man Carl Knuts-

son till det första af dessa embeten. Erik fann ho-

nom likväl för ung dertill, men utnämnde honom
i stället till riksmarsk. Carl förenade sig med En-
gelbrekt och biträdde honom vid slottens eröfring,

hvarvid han ådagalade både mod och skicklighet,

och förstod att draga nytta af hjeltens bragder.

Det aristokratiska partiet, hvilket ogerna såg folk-

ledarens magt och inflytande, gladde sig att i Carl

äga en af de sina, för att ställa emot honom, och vid

valet af riksföreståndare i Stockholm följande året,

utsågs han härtill. Man misstänker honom att hafva

om ej vållat Eogelbrekts mord, åtminstone icke sett

det ogerna, och det skydd, han förlänade mörda-
ren, gaf stöd åt denna förmodan. Det var nu för

Carl vida lättare att göra sig af med de öfrige

medtäflarena: Puke och Broder Svensson, hvilka

också sjelfva. . gåfvo honom icke ogiltiga anlednin-

gar till den stränghet, bvarmed de behandlades.

Befriad från desse, såg han likväl andra fiender

uppstå inom sitt eget parti, och framför allt inom
sin egen slägt, hvarföre hans fyraåriga riksföre-

ståndareskap blef en fortsatt strid , än med vapen

,

än med underhandlingar, för att motverka deras

våld eller stämplingar och bibehålla sin magt. Slut-

ligen måste han dock ge vika, och de mägtige i landet

beslöto att välja en utländsk konung. Carl nedlade

då, på riksdagen i Arboga, sitt riksföreståndare-

skåp, och erhöll till belöning hela Finland och
Öland såsom förläning under sin lifstid, och hvil-

ka landskap skulle igenlösas från hans arfvin-

gar med 40,000 mark. lian bivistade derefter

Kristoffers kröning, och, med undantag af en li-

ten missbällighet , föranledd af åtskilliga klago-

mål mot hans förvaltning, till hvilkas biläggande

han afstod Åbo län, lemnades han, under hela

Kristoffers regering, i fredlig besittning af sina

förläningar, och tiMät sig, å sin sida, icke nå-
gra stämplingar emot honom. Efter dennes död
återkom han till Stockholm i Maj år 1418, sam-
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mankallade en riksdag tfll Stockholm, hvarvid äf-

ven borgare och bdnder skickade sina ombad, och

valdes har till konung d. 20 Juni, hyllades d. 28
i samma månad vid Mora stenar och kröntes föl-

jande dagen i Upsala. Med denna s. k. lycka bör-

jade likväl hans verkliga olycka, och med den

fäderneslandets. Visserligen valde äfven Norrmän-

nen honom följande året till konung, och han krön-

tes i Trondhiem d. 23 Nov.; men hans egne sän-

debud bortslumpade, på ett möte i Halmstad, hans

Norrska krona, blott ett hälft år derefter, och

den Svenska behöll han änder ständiga orolighe-

ter, endast till år 1457, då han, i följd af erke-

biskop Jöns Bengtssons uppresning och efter sin

härs nederlag vid Strengnäs, der han sjelf blef

sårad, belägrades i Stockholm och nödgades fly

derifrån, d. 24 Febr., samt begifva sig till Dan-

zig. Efter sju års landsflykt och då Christian I,

som emellertid blifvit vald till konung, i sin ord-

ning stött sig med den mägtige erkebiskopen , åter-

kallades Carl ånyo till thronen samt anlände till

Stockholm d. 9 Ang. år 1464. Men hans besitt-

ning deraf var endast en skugga, ty sedan Chri-

stian 1 släppt erkebiskopen ur sitt fängelse, upp-

trädde denne åter emot honom och omgafs snart

af sine fordne anhängare. Carl måste, efter en-

dast sex månaders vistande i Stockholm, der han

nästan oupphörligt belägrades af sina fiender, i

dess Storkyrka nedlägga kronan,, svärja, att, vid

straff af bannlysning, aldrig återtaga henne, hvar-

efter han forvistes till Finland, der han, af seg-

rarens nåd, erhöll Raseborgs och Korsholms län,

jemte bibehållen konungatitel. Här tillbragte han

2:ne år i armod, och den fordne mägtige monar-
ken, hvilken, såsom enskild person, i prakt och

yppighet öfverglänst sjelfva konungarne, var nu

så fattig, att han icke kunde betala femtio mark,

dem han var skyldig Stockholms magistrat. — Än-
nu en gång vände sig likväl lyckan. Erkebisko-

pens öfvermod och den allmänna oredan i landet

blefvo hans bundsförvandter. År 1467 återkalla-

des han for tredje gången på thronen, höll d. 12

Nov. sitt högtidliga intåg i Stockholm, under fol-

kets glädjerop, red for andra gången sin Eriks-

gata, och, sedan döden befriat honom från hans

farligaste fiende, Jöns Bengtsson, lyckades han,

biträdd af sin systerson Sten Sture, att återstäl-

la lugnet, samt att dö såsom konung d. 15 Maj

1470, for tidigt gammal, ett prof på lyckans om-
vexlingar, kanske ett varnande exempel af veder-

gällningsrätten. Carl var af en reslig växt, ett

fördelaktigt utseende, ägde vältalighet, klokhet

och kunskaper, men icke nog själskrafter för den

äventyrliga plats han intog, under en laglös och

orolig tid.

Carl IX 9 Gustaf Wasas yngste son, född d. 4

Okt. år 1550, genom faderns testamente hertig öf-

ver Södermanland, Nerike och Wermland. Om man

kan tillvita honom ärelystnad, kraftfulla karakte-

rers på en gång svaghet och mägtiga driffjäder,

måste det likväl medgifvas, att han icke använde

några olofliga medel att tillfredsställa henne. Del-

aktig i sin broder Johans uppresning mot Erik XTV,

hvilken dennes okloka styrelse åtminstone då kun-
de rättfärdiga, och smickrad af Johan med löftet

om delaktighet i konungamagten, gjorde han, när

detta löfte bröts, likväl intet steg för att skaka

den thron Johan ensam tillvallat sig, utan bidrog

tvertom, under hans senaste lefnadsar, att befästa

densamma. Efter Johans död emottog han riksföre-

ståndarskapet under Sigismunds frånvaro, och den-

nes svaghet, oklokbet, vistelse utom riket och för-

kärlek för katholicismen
,
gaf Carl tillräckliga an-

ledningar att åtaga sig landets och den protestan-

tiska religionens sak. Sedan misstroendet emellan

honom och hans brorson Sigismund ändtligen* ut-

brustit i ett uppenbart krig, och denne senare, i

slaget vid Stångebro, förlorat kronan, blef Carl,

på riksdagen i Linköping år 1600, d. 19 Mars, vald

till riksföreståndare, men vägrade ännu att emot-
taga den erbjudna kronan. Först på riksdagen i

Norrköping, d. 22 Mars år 1604, samtyckte han

dertill och kröntes i Upsala d. 15 Mars 1607.

Hans regering var ett fortsatt krig mot utrikes

fiender, Polen, Ryssland och slutligen Danmark,
samt mot inrikes stämplingar. Han var af ett

verksamt, allvarligt, strängt och något häftigt

lynne, men älskade landet och hade alltid dess väl

till ögonmärke. Carl trodde, att tiden icke tålde

mildhet, och hans eget sinnelag understödde allt-

för mycket tidens sorgliga behof. Sine motstån-

dare räknade han isynnerhet bland adeln, och det

var äfven den som hemsöktes af honom. I en af

de smädeskrifter, hvilka kringspriddes mot honom,
uppgifves, att, under de sexton år han innehade

thronen, 140 personer fallit på stopstocken och

67,000 stupat i fält. Historien skall likväl i ho-

nom erkänna en af Sveriges driftigaste, och, på
sitt sätt, nyttigaste regenter. Under sina sista

lefnadsar rördes han af slag; den starka kroppen,

utmattad af mödor och själsansträngningar nekade

sin tjenst, och minnet svek, äfvensom talförmågan.

På riksdagen i Örebro, år 1610, kunde han icke

sjelf tala till ständerna, utan sade: "Förstan J,

gode män, Gud har straffat mign, och lemnade sa-

len gråtande. Harmen öfver Somes förräderi och

Kalmars öfvergång påskyndade ändtligen hans död,

hvilken inträffade i Nyköping d. 30 Okt. 1611.

Carl X Gtuataf * son till pfaltzgrefven af Zwei-
brucken Johan Casimir och Carl IX:s då lefvande

yngsta dotter Catharina, föddes i Nyköping, enligt

Granberg d. 2, enligt Fryxell d. 8 och enligt Sh.

Rosenhane d. 24 Nov. år 1622. Hans uppfostran

var tarflig, både i enlighet med föräldrarnas tän-

kesätt och tillgångar. Den unge prinsen sattes

vid 15 års ålder i pension hos dåvarande dompro-
sten i Upsala Lenaens, hvilken behandlade honom
allvarsamt, och lät honom till och med, för kropps-

öfnings* skull, stundom såga ved. Då denne, se-

dermera erkebiskop, i sådan egenskap framträdde,

för att sätta kronan på konungens hufvud, berät-

tas Carl Gustaf hafva skämtande sagt till honom:
"Nå, kära far, i dag slipper jag väl att såga ved?"

Tidigt utvecklade ynglingen ovanliga egenskaper:

kunskapsbegår, lätt fattningsgåfva, skarpsynthet

,

karaktärsfasthet och brinnande kärlek för krigets
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yrken, tillika med en ärelystnad, hvilken omstän-

digheterna alltför mycket gynnade. Vid 20 års

ålder erhöll han ett befäl vid Sveaska haren i Tysk-

land, dock utan någon bestämd plats, utmärkte sig

vid flera tillfallen, särdeles vid Leipzig och Jan-

kowitz, så att Torstensson, år 1643, utnämnde

honom till ryttmästare vid sin lifsqvadron, och,

sedermera på hösten, till öfverste. År 1645 lem-

nade han likväl hären och återvände till Sverige,

for att fullfölja det frieri han redan förut skrift-

ligen börjat till drottning Christina, men begaf sig

två år senare, såsom härens geaeralissimus , till-

baka till Tyskland, der han qvarhlef till krigets

slut och inlade mycken ära vid anfallen på Prag.

Efter fredsslutet uppdrogs honom befattning med
verkställigheten af fredsvilkoren, men under stör-

re delen af Christinas återstående regering till—

bragte han sitt lif såsom enskild person, på Borg-
holm på Öland. Man kan ej tillvita honom några

stämplingar mot sin slägting och monarkinna, nå-

gra anläggningar hvarken emot hennes person el-

ler styrelse, utan han afbidade värdigt och tåligt

hvad framtiden kunde medföra. Redan på riksda-

gen i Stockholm, d. 10 Mars år 1649, hade han

blifvit vald till thronföljare, och bekräftades i den-

na egenskap på riksdagen d. 6 Nov. 1650, bvar-

Tid han erhöll titel af kongl. höghet. Denna hand-

ling var Christinas eget verk och genomdrefs icke

utan mycket motstånd både bland rådet och stän-

derna. Man tillade honom dervid ett underhåll af

50,000 R:dr. Då Christina ändtligen beslutat ned-

lägga regeringen och denna akt gick för sig i Up-
sala, förmiddagen d. 6 Juni 1654, kröntes Carl

Gustaf på eftermiddagen, men bvilken ceremoni

försiggick med så mycken tarflighet, att bönderne

dervid åto på trädtallrickar. Carl Gustafs icke fullt

sexåriga regering var ett nästan oupphörligt krig,

hvilket börjades år 1655 med Polen och fort-

sattes ända till konungens död, med Polen, Bran-

denburg, Danmark, Holland och Österrike, och
hvarunder han ådagalade ej blott ovanliga (alt-

herre-egenskaper, utan äfven ett personligt mod,
hvilket standom gränsade till öfverdad. I början

segrare vid snart sagdt alla tillfallen, eröfrade han

icke blott hela Polen , utan äfven genom tåget öf-

ver Balt, i Roeskildska freden, Skåne, Halland,

Blekinge, ön Bornholm, Bohus län, Trondhiem och
tullfrihet i sundet, den nyttigaste fred Sverige nå-
gonsin afslutat, ehuru några af dessa fördelar se-

dan gått förlorade. Han afled i sina bästa år i

Götheborg, d. 13 Febr. år 1660, samt efterlem-

nade minnet af en för sitt land nyttig eröfrare,

en stor härförare, en tvetydig statsman, en för den

inre hushållningen och finanserna menligt verkande
konung , samt af en personligen sparsam och akt-

ningsvärd man. Någon omåttlighet i lefnadssättet

tillvites honom, men den var en följd mindre af
smak, än af de vanor kriget medfört.

Carl XI, den föregåendes son, född i Stockholm
d. 24 Nov. år 1655, var endast ett fyra års barn,

då han blef konung genom sin faders död. Han var
af alla Sveriges regenter den, som vid yngsta år

uppträdt på thronen, den, hvars uppfostran blifvit

mest försummad, den, som af egen kraft lyckligast

banade sig vägen till en värdig utöfning af ko-
nungamagten, näst Gustaf Wasa den gagneligaste

af Sveriges konungar, och den, hvars värde må-
hända minst blifvit erkändt. Då han, en 17-årig

gosse, d. 18 Dec. 1672, såsom fullmyndig sjelf

emottog regeringen, fann han för sig ett utblot-

tad t land, ett förstörd t statsverk och okloka alli-

anser, hvilka, kort efter hans anträde till rege-

ringen, invecklade riket i krig med Danmark, Hol-
land, Brandenburg och Tyska riket. Efter ett fyra-

årigt krig (se slagen vid Halmstad, Landskrona ocb
Lund), slutadt nästan utan förlust af länder, hvar-

under konungen röjde ett mod, värdigt hans fa-

der och son, och efter hvars slut han ådagalade

en kärlek för freden och en insigt af regentens

pligter, hvilken saknades hos dem, rigtade han sin

omsorg på rikets hushållning med ett allvar, kraft

och förstånd, hvaruti ingen annan Svensk regent

kan jemföras med honom. Reduktionen af de bort-

slösade kronogodsen (se: Reduktionen), skaffade väl

till en del medel härtill, men ådrog honom äfven

adelns oförsonliga hat; mera gjorde hans kloka an-

ordningar af statsverket, hans vård om handel och
näringar, hans stränga tillsyn öfver rättvisans ski-

pande och embetsmännens förhållanden , hvilket han
sökte lära känna genom täta resor i landet, ofta

under den strängaste inkognito , samt det noggrannt

bibehållna och med klokhet begagnade fredslugnet.

Nästan hela den inre administrationen har honom
att tacka för sitt ordnade skick, hvilket, med få

förändringar, bibehållit sig intill närvarande tid;

Indelningsverket, Carlskronas anläggning och den ny-

byggda stora flottan, bankens stiftelse såsom stats-

anstalt, anläggningen af Hjelmare slussverk, Stock-

holms slotts byggnad, utarbetandet af nya psalmbo-

ken, förbättringen af civil-lagen, skydd åt konsterna,

m. m., voro hans verk. För att kunna utföra allt

detta, trodde han sig behöfva en utvidgad magt,
samt erhöll en sådan, i det han, år 1680, förkla-

rades för oinskränkt monark; men han missbruka-

de aldrig sitt välde, utan höll tvertom riksdagar

nästan ordentligare än någonsin förut. Man har

efter honom det sköna yttrandet: "Vishet och in-

sigter har jag icke lofvat mitt folk, men väl god
vilja och verksamhet", och dessa egenskaper ut-

vecklade han också till en sällsynt grad. Tarflig

i sitt enskildta lefnadssätt, förstod han, när så be-

höfdes, att på ett värdigt sätt representera ko-
nungsligheten, och, oaktad t allt hvad han utgifvit

för statens behof, ära och nytta, efterlemnade han
likväl vid sin död en fylld skattkammare. Han
bortrycktes alltför tidigt från sitt folk och sin son,

d. 5 April (enligt Lagerbring d. 24 April) år 1697,
endast 41 år gammal. Sverige har aldrig varit så

mägtigt, rikt och blomstrande, som under hans

regering.

Carl IH, född i Stockholm d. 17 Juni 1682,
var icke fyllda 15 år, då han blef konung, genom
sin faders och företrädares död. Enligt dennes

testamente skulle han stå under sin farmoders och
de fem äldste kongl. rådens förmynderskap; men
Carl XI.s förmyndare-regering hade väckt misstro-
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ende och obenägenhet mot all sådan, hvårföre stän-

derna, vid deras sammanträde i November, förkla-

rade honom fallmyndtg, såsom orden lydde, i an-

seende till dess "noga förstånd, kongliga dygder

och gåfvor, som vida dfvergingo dess ålder." Onek-

ligen röjde ynglingen > ett allvar, men tillika en

oböjlighet oeh egensinnighet, hvilka vore utom

vanligheten. Hans ungdom retade grannarnas äre-

lystnad, och vid 18 år fann han sig på en gång

angripen af tre fiender: Danmark, Ryssland och Po-
len. Då underrättelsen om fredsbrottet kom till

rådet och man der talade om saken, yttrade ko-

nungen, som föga deltagit i öfverläggningen , det

han föresatt sig, att icke sjelf börja något krig,

men att, om han anfölls, icke heller nedlägga vap-

nen, förrän han knfvat sina fiender. Härmed höll

han också ord, och det krig, som begyntes år

1700, räckte sedan oafbrntet änder hela hans lef-

nad och slöts först år 1720. Carl vann visserli-

gen härunder många segrar, den första vid Nar-

va, och den sista vid Holofzin d. 15 Juli 1708,

men riket utarmades, nedsattes från sin höjd till

en fullkomlig politisk obetydlighet, och den mäg-
tige granne, som Carls fullkomliga obekantskap

med all statskonst tillät uppstiga på sitt eget fall,

föranledde en hvälfning i hela det Europeiska stats-

systemet Med ovanliga egenskaper af ett mod nä-

stan utan like, af förakt för veklighet och allmän-

na menskliga svagbeter, med snart sagdt alla en

kristens och en enskild persons dygder: rättvisa,

sanningskärlek, måttlighet, kyskhet, blef han lik-

väl för sitt folk den förderfligaste regent, genom
följderna af hans krig, hvarpå döden gjorde ett slut

i löpgrafven vid Fredrikshall d. 30 Nov. 1718, då

konungen uppnått endast 36 år. Ensam af Sveri-

ges konungar dog han oförmäld. (Se vidare: Hum-
blebäck, Norva, Klissow, Bender, Pruth, Stralsuni.)

Carl Ull 9 Adolf Fredriks andra son, född d. 7

Okt. år 1748, hade, vid sin födelse, ingen utsigt

till thronen, men en prest hade förutspått, att han

icke destomindre skulle en gång komma i besitt-

ning deraf. Detta inträffade äfven. Utnämnd vid

sin döpelse till storamiral, förde han, under 1788

—

1790 årens krig, befälet på flottan, röjde derunder

verkligt mod i slaget vid Högland och sinne för

sjöyrket; var kanske, utan att veta det, medel-

punkten för de stämplingar, som uppgjordes mot

både hans broder och brorson, blef, efter Gustaf

lH:s död, regent och förmyndare för hans son,

från d. 16 Mars 1792 till d. 1 Nov. 1796, och,

efter Gustaf Adolfs afsättning, d. 13 Mars 1809,

riksföreståndare samt d. 6 Juni konung i Sverige.

Genom föreningen med Norrige blef han äfven dess

konung. Afled d. 5 Febr. år 1818, i en ålder af

69 år. Ehuru sjelf utan stora och märkliga egen-

skaper, lånade han likväl sitt namn åt stora och

märkliga händelser, hvilka tilldrogo sig under hans

regering.

Carl UV Jehan. Den 26 Jan. 1764 (enligt an-

dra uppgifter år 1763), föddes i staden Pau i sö-

dra Frankrike, advokaten Bernadottes son, Jean

Baptiste Jules. Vid 16 år ingick han i krigstjenst

såsom soldat, blef först vid 25 års ålder under-

officer, men steg sedan, genom tapperhetsprof oeh
krigare-insigter, så hastigt i grader, att han år

1804 var marskalk af Frankrike och af Napoleon
upphöjdes till furste af Ponte-Corvo. Genom Sven-
ska ständernas val på riksdagen i Örebro kallades,

han, d. 21 Aug. år 1810, till thronföljare i Sve-
rige, beträdde för första gången Sveriges jord d.

20 Okt. s. å. och förklarades d. 5 Nov., då han
höll sitt intåg i Stockholm, för Carl XIII.s adop-
terade son, under namn af Carl Johan; intog ge-
nast säte i rådet, förde regeringen under Carl XIH:s

sjukdom från d. 17 Mars 1811 till d. 7 Mars 1812,
anförda nordarméen under kriget i Tyskland år

1813, och Svenska hären under fälttåget i Nor-
rige år 1814, uppsteg, efter Carl Xffl:s död, d. 5

Febr. 1818, på Sveriges och Norriges throner och
kröntes i Stockholm d. 11 Maj, samt i Trondhiem
d. 6 Sept. s. å. På sin födelsedag d. 26 Jan. 1844
angreps konungen af en sjukdom, hvilken slutade

hans dagar d. 8 Mars, i en ålder af 81 eller 82
år, den högsta man med visshet vet att någon
Svensk regent uppnått. Carl Johan är, näst Gu-
staf I och Fredrik I, den konung, som längst in-

nehaft thronen såsom fullmyndig, och den ende,

som under sin lifstid sett den omgifven af fyra

sonsöner.

Carl Ull, linjeskepp om 84 kanoner, är en ut-

märkt god seglare. Bilden, det sista arbete som
den utmärkte bildhuggaren J. Törnström utför-

de, föreställer segern. På detta fartyg anlände

H. M. drottningen år 1823 till Sverige.

Carl imii bildstod, den fjerde af detta slag

inom hufvudstaden, är bekostad af Carl XIV Jo-
han. Den är upprest i den förut så kallade Kungs-
trädgården, nu mera Carl XHIrs torg, och attack-

tes d. 5 Nov. 1821. Bildstoden är 6 alnar och 9

tum hög, modellerad af professor Göthe, och gju-

ten i Paris af Carbotfeaux, utaf kanoner tagne från

fienden af Svenska hären. Fotställningen år af

slipad granit, 6 alnar och 12 tum hög, men har

ingen inskrift. Fyra liggande lejon, modellerade

af Fogelberg, omgifva fotställningen.

Carl Un» orden» bestämd endast för frimu-

rare af högsta graden, stiftades af konung Carl

XIII år 1811. Riddarena, hvilkas antal är 30,

bära ordenstecknet i ett rödt band om halsen och,

vid högtidliga ceremonier, en bvit drägt, temligen

liknande tempelherrarnes.

Carl UV, Johan, linjeskepp om 84 kanoner af

samma storlek och byggnad, som skeppet Carl

XIII, bar till ornament en af E. Törnström förfär-

digad staty af Carl XIV Johan, hvilken bild vun-

nit allmän beundran för sin träffande likhet med
konungen.

Carl • Gustaf I:s tredje son med Margaretha Leyon-
hufvud, föddes och dog i Linköping år 1544.

Carl, Junker, äfven kallad Carl den Unge,
son af Ulf Fasi af Folkunga-ätten, och på sin tid,

näst Birger Jarl, den märkvärdigaste man af den-

na mägtiga ålagt. Han var nog olycklig att va-

ra Birgers medtäflare både till jarls-värdigheten

och, efter Erik Läspes död, till thronen, men
icke nog stor eller lycklig att vinna företrädet,
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och icke nog lågtänkt att sedan uppresa sig och

stämpla mot honom. Det var naturligt, att detta

skalle verka ett spändt förhållande emellan de bå-

da rivalerne , och att Junker Carl — ty med detta

namn är han allmännast känd i historien — snart

skulle inse, det fäderneslandet var för trångt för

dem båda. Efter att hafva utfört ett par mindre

betydande förrättningar, att ledsaga Birgers dot-

ter till Norrige, vid hennes förmätning med ko-

nung Håkan derstädeé, samt att föra befälet öf-

ver en mot Danmark uppställd krigshär, beslöt

han gå i en frivillig landsflykt, och egnade sig till

Guds stridsman mot hedningarne i Lithauen. Här

deltog han i ett stort fältslag, och då segern bör-

jade luta åt hedningarnes sida , rådde hans kamra-

ter honom, att rädda sig medan tider var, eme-

dan han icke aflagt samma löfte som de. Han
svarade: "Skulle jag då fegt öfvergifva Kristi

sak, som J försvaren? Och kan ej densamme,

som lönar eder för hvad J liden för Guds skull,

äfven löna mig?" Han stupade höljd af sår och

efter att hafva omkring sig nedlagt en stor mängd
fiender. Detta skedde år 1264. Junker Carl, som
fått ett rum bland Svenska kyrkans helgon, var en

af vår medeltids störste ridderliga karakterer. Bir-

ger fällde tårar öfver hans död och lät med myc-
ken högtidlighet begrafva honom i Skokloster.

Carl af Kdswttrl» så kallad af sin födelsebygd i

Wånga, nära Skara, var Westgöthä lagman, un-

der det Ragwald Knapphöfde täflade med tre an-

dra om Svenska konungathronen. Ragwald, af

Uppsvearne vald till konung, ville visa Westgö-
therne sin missaktning , och infann sig således inom

deras gräns, utan att, efter gammal sed, hafva

gifvit och tagit gisslan. Denna sidovördnad för-

tröt allmogen, och sedan han kommit till tinget

vid Karlabylånga , en mil från Fahlköping, blef

han, på lagman Carls uppmaning, fördrifven der-

ifrån af bönderne, förföljd ned i en mosse och der

ihjälslagen. Carl styrde sedan Westgötherne en

lång tid med konungslig magt och myndighet, och
handhade rättvisan med sådan stränghet, att in-

tet brott begicks i orten. Af tacksamhet derför

gjorde folket lagmans-värdigbeten i Westergöth-

land ärftlig inom hans slägt, hvilken efter hans fö-

delseort kallades Edswära-slägten och blef den mäg-
tigaste i landet, näst Folknngarnes. Den bekante

Bo Jonsson Grip härstammade derifrån.

Carl August. Hertigens af Holstein-Augusten-

burg tredje son, Christian August, föddes på slot-

tet Augustenburg <L 9 Juli 1768. Såsom ung gick

han i Österrikisk tjenst, men sedermera i Dansk,

och utnämndes till ståthållare i Norrige. Här vann

han, genom sina utmärkta egenskaper, sin rättvi-

sa, mildhet och enkla lefnadssätt, en sådan kärlek

hos Norrmännen, att det rykte, han der förvärfvat,

äfven spridde sig till grannstaten och ådrog ho-
nom Svenska ständernas uppmärksamhet, vid valet

af en thronföljare efter Carl XHI. Härtill kom äf-

ven, att prinsen, såsom befalhafvare för Norrska

hären, under kriget gjort bekantskap med många
Svenska officerare, samt att, vid vestra arméens

aftåg till Stockholm, för att utföra statshvälfnin-

gen, prinsen gynnat densamma genom det stiöe-

stånd han afslutade, så att frågan om hans val

till thronföljare troligen var i hemlighet väckt re-

dan före härens afmarsch från gränsen. Valet gick

för sig på riksdagen år 1809. Prinsen emottog

anbudet, lemnade Christiania d. 7 Jan. 1810, ål-

följd af Norrmännens aktning och saknad, höll d.

22 sitt högtidliga intåg i Stockholm, afgaf sin för-

säkran inför ständerna och adopterades till Carl

XUI:s son, under namnet: Carl August. Äfven i

Sverige förvärfvade han snart samma förtroende

som i Norrige, och man såg honom ständigt till

fots på Stockholms gator, för att förskaffa sig

kunskap om inrättningar och förhållanden. Efter

riksdagens' slut företog han en resa till rikets sö-

dra landskap, för att lära känna landet och råka

sin broder. Vid honom skiljdes han i Helsingborg,,

d. 28 Maj på morgonen, och begaf sig derefter

till Qviinge hed, att mönstra Mörnerska husar-

regementet. Medan han red långs regementets front,

träffades han af ett slaganfall och föll sanslös af

hästen. Man förde honom till Qviinge prestgård,

och använde vanliga medel till hans återställande,

ehuru förgäfves. Den älskade prinsen afled der-

städes på eftermiddagen, icke fullt 42 år gam-
mal. Vid likets införande i Stockholm föreföllo

bedröfliga oroligheter, hvilka, ehuru beklagansvär-

da, likväl voro ett bevis på den kärlek han inom

så kort tid lyckats förvärfva sig hos nationen. (Se

vidare: Fersen, Axel.)

Carl Bengtsson, den döfve, af Folkunga-ätten,

var Svears och Göthers jarl under konung Johan h
Vid denna tid var mycken osäkerhet på Östersjöns

stränder och i Mälaren, genom kringströfvande Esther

och Ryssar. I ett slag mot dem skall jarlen haf-

va stupat år 1220, men uppgifterna omvexla hu-

ruvida slaget stått emot infallande fiender på Svensk

botten, eller i Esthernes eget land på ett tåg, fö-

retaget till deras omvändelse. Stället skall hafva

hetat Rotala. Här föll äfven hans brorson

Carl 9 biskop i Linköping, och son till Mag-
nus Minnesköld och Ingrid Ylfva. Det enda man
vet om hans embetsförvaltning, är att han för-

nyat den redan förut antagna ordningen, att Lin-

köpings biskopar skulle hvart tredje år företaga

en visitations-resa till Gottland, och dervid be-

söka ena hälften af ön i sender. Hvarje kyrko-

herde, som hedrades med hans besök, skulle då

gifva honom tre måltider och socknen hålla ho-

nom tolf skjutshästar. Rhyzelius berättar i sin

biskopskrönika, att han företagit, jemte jarlen,

ett korståg till Estland, samt att det var i land-

skapet Wiken derstädes, som slaget stått d. 8 Ang.

år 1220. — Med namnet Carl har för öfrigt funnis

ännu en biskop i Linköping, troligen af slägten

Rååt, hvilken varit exekntor af hertigarne Eriks

och Waldemars testamente, och, efter deras död,

ifrigt arbetat på att förskaffa konungakronan åt

Magnus Eriksson, tQI belöning hvarföre konungen

vid äldre år skänkte honom Skälviks gård , den han

likväl lade tfll biskopsstolen och afled sex år se-

nare, d. 6 Juli år 1338; — samt en biskop i

Westerås, son till Johan Helsing på Gafltt Han
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skall häfta invigt Mari» kyrka i Westerås till dom-
kyrka, och låtit lägga en dyrbar marmorsten på
dess högaltare. Dessutom har han invigt 20 under

hans tid byggda kyrkor i Westmanland och Da-
larne, hvarförutan han låtit anlägga fyra stora vä-

gar från Westerås, och vid hvardera bygga ett

kapell, på det ingen måtte inkomma i domkyrkan,

utan att först hafva förrättat sin andakt i ett af

dessa. År 126? afsade han sig biskopsembetet,

men användes likväl äfven sedermera i flera vig-

tiga förrättningar, och afled först d. 11 Dec. 1283.

Carl Carlsson , son ai Carl VIII Knutsson och

Christina, med hvilken han lät viga sig på sot-

sängen, omtalas endast såsom död ogift, utan att

man vet något mera om honom.

Carl Ferdinand , son af konung Sigismund och

dess andra gemål Constantia, född d. 13 Okt. år

1613, blef biskop i Breslau år 1625, och dog
1655. (Enligt Sh. Rosenhane.)

Carl Filip, andra sonen af Carl IX och dess se-

nare gemål Christina af Holstein, född i Revel d.

22 April år 1601, förklarades d. 12 Juli 1610
för hertig af Södermanland, Nerike och Wermland
efter sin fader och bekräftades i denna värdighet

af sin broder Gustaf Adolf år 1613. Genom De
la Gardies segrar blef han år 1611, såsom en tio-

årig gosse, vald till tsar i Ryssland, men härmed
var ej något allvar hvarken å Svenska eller Ryska
sidan. Man lät derföre den tretten-årige prinsen

år 1614 afsäga sig denna titulära värdighet. Han
dog ogift i Narva d. 25 Jan. 1622.
Carl Gsurtaf» Med detta namn finnas tre Sven-

ska prinsar, döda i sin späda ålder > nemligen:

Carl XI» yngste son, född d. 1? Deo. år 1686»

oeh död d. 3 Febr. följande året; Gustaf III:s an-
dra son, född d. 25 Aug. 1782, förklarad för her-

tig af Småland och död d. 23 Mars 1783, samt

Gustaf IV Adolfs andra son, titulerad storfurste af

Finland, född 1802, död 1805.
Carl Gustaf, en socken, bör till 3 kl. reg., är
belägen i Westerbottens fjerde kontrakt af Hernö-
sands stift, Torneå fögderi af Norrbottens län, 2£
mfl N. från Haparanda, 18 1 mil från Luleå. Sock-
nen skildes 1782 från Neder-Torneå, och innefat-

tar öfre delen af samma socken, men utgjorde

förut det så kallade Karunge kapellslag. Kyrkan ^

af träd, blef uppbyggd 1745 under namn af Ka*
rungo kapell, till mera beqvämlighet för derom-
kring boende allmoge af Neder-Torneå socken»

Hade i början vissa predikningar om året, men
fick sedan en ständig prest, och omsider 1782 d.

18 Dec Kongl. Maj:ts resolution, att vara serskild

församling med egen pastor. Carl Gustafs socken,

innefattar 19 J mtl., räknar 1,540 invånare och
har jemte Neder-Torneå socken en areal af 1 16,617

tunnland, hvaraf 28,000 äro sjöar och kärr. Adr*

Haparanda.

Carl Ctastaft annex-församling till Kongsäter, är

belägen i Marks och Bollebygds förenade kontrakt

af Götheborgs stift, 5J miJ S.S.V. från Borås,

3} mfl N.O. från Warberg. Kyrkan och socknen

kallades förut Skedeskamma , men genom Kongl.

Majet* resolution d. 24 Sept, 1828 erhöll försam-

lingen, på derom gjord underdånig ansökan, nå-
digt tillstånd att förändra socknens och kyrkans

namn till Carl Gustaf. Socknen innefattar 14 f mtl.

och har 910 invånare. Dess areal utgör 14,187
tunnland, hvaraf 2,350 äro sjöar och kärr. Adr.

Warberg.
Carl Gustafs stad* Se: Eskilstuna.

Carl Gustafs stads jern-manufakturverk , bred-

vid Eskilstuna, på nordvestra sidan om strömmen,

är stort, fördelaktigt och kostbart, hvarest för-

färdigas allehanda nyttiga jernredskaper och vack-

ra smiden. Detta bruk har blifvit anlagdt i ko-
nung Carl X Gustafs tid, och af honom erhållit

sitt namn. De första privilegierne äro utfärdade

för en Fredrik Rademacher ifrån Riga år 1654,
hvilka förökades åren 1656, 1658 och 1659. Det

har äfven fatt förmåner af kongl. kammar- och

kommerse-kollegierna, åren 1657, 1660 och 1661;
af regeringen år 1662 och 1663; af konung Carl

XI år 1688 och af Carl XH år 1716. Någon del

af verkets tillhörigheter försåldes år 1771 åt Fri-

stads-inrättningen. För anläggningen af ett krono-

gevärsfaktori blef Carl Gustafs stads bruksegen-

dom, år 1812, inköpt af dåvarande ägaren bergs-

rådet B. F. Rothoff. Emot slutet af år 1813 bör-

jade gevärsfaktoriet här att drifvas under ledning

af en serskild kommitté, hvars ordförande var stats-

rådet grefve C. Lagerbring. Efter hans död upp-

löstes kommittén och faktoriet ställdes under kongl.

krigs-kollegium. Är 1823 nedsattes åter en ser-

skild kommitté, som hade sig anbefalldt att yttra

sig om lämpligaste sättet för faktoriets bedrifvau-

de. I anledning af kommitténs yttrande blef nu

faktoriet, d. 19 Maj 1824, ställdt under en af

Kongl. Maj:t tillförordnad serskild direktion, och

ferigs-kollegii befattning dermed upphörde. Årliga

privU. smidet är 460 skepp:d, som bedrifves af

köpe-tackjern, och hvaraf hammarskatten utgöres

med 4 skepp:d, dessutom har faktoriet 60 skepp:d

frälsesmidew Bär finnes ock en stålugn, hvarest

det välkända s. k, klöfverstålet brännes. Tillverk-

ningen föres ej på våg. Smidesstämpeln är tron-

ne klöfver.

Carl Johan* son af pfaltzgrefven Adolf Johan

och Elsa Elisabeth Brahe, samt Johan Casimirs son-

son, föddes och dog år 1664.

Carl Johans kyrka. Se: Skeppsholmen och Tör-

nevalla socken.

Carl Johans eller kuatrorsainlingens kyrka
är annex till Örgryte socken, och belägen vid Gö-

theborg, på Elfsborgs kungsladugårds ägor i nämn-

de socken och de så kallade Majorna. Sedan Gam-
la Amiralitetsvarfs-kyrkan d. 29 Sept. 1820, ge-

nom vådeld uppbrunnit, och Marisebergs-kyrkan

,

uppbyggd 1787, var bristfällig och ej tillräcklig,

förenade sig dessa begge församlingar att uppföra

en kyrka af sten; platsen köptes d. 18 Sept. 1824,

och grunden lades d. 18 Nov. s. å. Församlingen

har fattig-friskola, med vexelundervisning för 200
barn, och räknar 6,200 invånare. Dess areal och

hemmantal upptages jemte moderförsamlingen. —
Vid H. BL konungens senaste vistande i Götheborg,

hade deputerade från Carl Johans församling, hvil-

Digitized by



226 Carl lAfcéTÉg Kafténe. Carlaiider*

ken till belägenheten kan anses för en af Göthe-

borgs förstäder, till H. M. öfverlemhat en peti-

tion, framställande den anhållan, att nämnde för-

samling matte införlifvas med sjelfva staden un-

der samma jurisdiktion, och att församlingsboens

måtte få åtnjuta lika rätt med stadens invånare,

mot utgörande af lika skyldigheter. RegeriUgeiå

har utställt denna ansökan till vederbörandes ut-

låtande.

Carl Irtidvlg Eugéne» Sveriges kronprins, född

d. 3 Maj år 1826, är för närvarande begge uni-

versiteternas kansler och kapiten vid Svea lifgarde.

Carin , Hertig, slagtarebitak» en sällsynt bok

,

tryckt år 161?, af Ax. Stenson Leyonhufvud. Den
innehåller svåra tillvitelser emot Carl IX, hvilken, i

ånledning häraf , skref följande bref till författaren

:

"Du hafver skrifvit, Axel Stensson, en sådan bok,

så att aldrig någon skälm i verlden hat funnits

som så dristig och oförskämd varit, att han har

trott sig sådana smädeord, lögn och osanning att

uppdikta och sammansätta, dermed du icke alle-

nast hafver velat diffamera och föraktat göra vårt

ärliga goda rykte och namn, utan ock andras med,

och särdeles ditt fädernesland skämt och försmä-

dat, såsom en äre- och ordlös afskummad böse-

vikt. Och efter du uti samma lösaktiga och skälm-

ska traktat skrifver, att du vill, hvad du hafver

skrifvit, forsvara inför kejsare, konungar, chur-

och furstar, eller ehvem det begär i hela verlden;

derföre låt oss veta om du tillstår att samma bok
är af dig sammansatt, så skall du få derpå ett

sådant svar, att hela verlden skall få veta ditt

förrädeliga, lögnaktiga, ordlösa hjerta, och lära

att taga sig till vara för dig, såsom den ärelösa-

ste, afskummadaste skälm, som i hela verlden fin-

nas kan till vara. Vill du vara ursägtad, så sva-

rar du oss. Svarar du icke, så skäms du vid sa-

ken; och då vilje vi bevisa, att allt hvad som du

hafver skrifvit, det hafver du diktat, ljugit och

gjort som en vetterlig skälm och bösevikt, den

der hafver handlat emot allt ärligt folks sed och

bruk, så ock ditt eget samvete, och lagt dig en

sådan spott in och skam för dina egna föräldrar,

att de en sådan afskummad förrädare hafva födl

af deras lif." — Boken förbjöds och förstördes,

och tryckta exemplar deraf äro ytterst sällsynta.

Carls 9 Prins» uppfostringsanstalt för fattiga

och vanvårdade barn, stiftades i Stockholm, genom
frivilliga sammanskott, i anledning af d. v. arfprin-

sen Carls födelse, d. 3 Maj 1826, och öppnades år

1832, likväl med någon afvikelse från den ursprung-

liga afsigten dermed, som var att göra inrättnin-

gen till en fristad för sådana beklagansvärda barn

,

hvilka, antingen af brist på föräldravård , eller ge-

nom föräldrarnas dåliga exempel, förfallit i sysslo-

löshet, oseder eller vanarter, och blef i stället en

anstalt till fattiga, men välartade barns uppfostran

och undervisning. Sedermera återgick den 1840
i viss del till sin egentliga bestämmelse, då en un-

derafdelning uti serskild lokal inrättades för van-

artige och för brott straffade gossar. Inrättnin-

gens stiftare voro erkebiskop Wallin och under-

ståthållaren Wannqvist. För närvarande har in-

rättningen en fond af 140,000 R:dr B:kö, egeta-

domarne deri inbegripne och uppfostras nu därstä-

des 74 gossar och 40 flickor.

Carlaadat annex till Holmedal, beläget i Nord-
marks kontrakt af Carlstads stift, 12 { mil V.N.V.

från Carlstad. Socknen består af 21 mtl. och har

2,098 invånare. Dess areal utgör 38,672 tunnl.,

hvnraf 2,780 äro sjöar ooh kärr. Adr. Carlstad.

I Carlanda ligga 2:ne jernbruk: Gladåker och Löf-

stadsfors. 1— Seden vid bröllop och begrafningar i

denna och nästgränsande socknar, hörande till Hol-

medals pastorat, är den att gästerne förMifva samla-

de i 2—4 dygn, då det ätes, sofves och supés. Den
fordom brukade brudkronan af silfver är urmodig

vid bröllop; emedan bruden nu i stället utstyres

med hvarjehanda lånadt osmakligt prål. Vid bröllop

dansas mycket; ty dans är allmogens käraste tids-

fördrif. En så kallad bröllopsskål går omkring i

bröllopslaget, då penningar insamlas till brudfol-

ket, hvilket uppgår stundom till flere 100 Rrdr.

Fordom reste de nygifte, från hus till hus, i den

socken der de hade sitt hemvist, och emottogo, jem-
te god fagnad med mat och brännvin, gåfvor af ull,

lin och andra förnödenheter. — Mankönet kläder sig

i gråa vadmalsrockar och mörka underkläder. Qviu-

norna begagna mest hemväfda kläder; men stun-

dom äfven utländska tyger, till och med siden.

De efterapa alla moder på sin klädedrägt.— Allmo-

gens lynne är trögt, makligt och mycket envist.

I allmänhet sakna de ordningssinne och omtanke,

handla och vandia gerna, äro föga händige, men
dyrlejde. Sällan namnes någon med sitt rät-*

ta namn; ty hvar och en får sitt öknamn. Kloka

gubbar och gummor anlitas ofta, och skrock och

vidskepelse bibehålla sig. Så måste man skjuta

påskaftonen, stryka kors med tjära på fähusdörrar-

ne, spotta när hästen skakar sig och icke lemna

en dödad orm obegrafven. Grofva lagbrott, hem-
gång, mord och rån äro sällsynta. Rättegångs-

lystnaden har i senare åren tilltagit, sedan förlik-

nings-kommittéer blefvo inrättade. Man stämmer

likt och olikt i förmodan att förlikningsmännen

kunna bilägga det.

Carlander, ChrUtoffer, en af Sveriges mest

utmärkte praktiske läkare, föddes d. 30 Juli 1759

i Westergöthland, der fadren var kyrkoherde vid

Yllestads församling. Efter genomgångna studier

förordnades han 1785 till underläkare och ama-

nuens vid akademiska sjukhuset i Upsala, tvenne

år senare till ledamot af kollegium medikum och

fattigläkare uti Clara församling i Stockholm, gjor-

de sistnämnda år en resa till S:t Barthelemi, så-

som skeppsläkare, hvarunder han frånvarande pro-

moverades till medicine-doktor. Hade under hem-
vägen den olyckan, att förlora all sin egendom

och sina samlingar, då fartyget uppbragtes af Ry-
ska kapare, afgick år 1789 till hären i Finland

och kallades 1793 till stadsfysikus i Götheborg,

der han qvarblef till år 1814, då han upphörde

med sin praktik och flyttade till Stockholm, hvarest

han alltsedan qvarblifvit, och utnämndes till asses-

sor i sundhets-kollegium. Han har, (rån denna

tid, egnat sig åt det allmännas gagn, såsom leda-
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mot i flera välgörande samfund och manicipala sty-

relser, af hvilka hao med frikostiga bidrag under-

stödt flera, och utöfningen af sin konst har han

inskränkt endast till de tillfallen, då han blifvit

radfragad; dels af patienter, dels af sine medbrö-

der, vid vissa svåra sjukdomstillfällen. EU sådant

inträffade vid dåvarande kronprinsens sjukdom år

1821; hans biträde belönades af konungen med en

dyrbar gniddosa, med konungens namnchiffer i sto-

ra diamanter. Han är ledamot af vetenskaps-aka-

demien, hedersledamot af sundhets-kollegium, R. af

N. och Carl Xfflrs orden, och år 1844 slog läkare-

sällskapet öfver honom en medalj, såsom sin se-

nior, lian har ntgifvit åtskilliga skrifter och af-

handlingar, tryckta i Hedins "Läkaren och Natur-

forskaren", samt i läkare-sällskapets handlingar.

Carl*vagnen , den Svenska benämningen på kon-

stellationen Stora Björn.

Carlbersr, trumslagare vid Westerbottens rege-

mente, har gjort sig ryktbar genom följande hand-

ling af mod och beslutsamhet. Då Ryssarne, i sla-

get vid Wilinanstrand, framträngde mot staden och

Svenska hären .skingrades eller nedgjordes, stod

Westerbottens regemente ännu oryggligt. Det ha-

de förlorat alla sina officerare, men trumslagaren

Carlberg uppsökte general Wrangel och bad ho-

nom om något befäl , så ville de ännu slåss. Wran-
gel, hvilken satt sårad och bekymrad på en sten,

svarade: "Kan du, min gosse, någonting uträtta,

så ger jag dig lof att göra hvad dn vill." Carl-

berg skyndade tillbaka till sina kamrater, tog en

fiuia i hvardera handen, bildade en fyrkant och

retirerade i god ordning nnder ständigt skjutande.

Ryske generalen Keith drog tillbaka de trupper, hvil-

ka skulle förfölja dem, och sade, att det vore skada

att nedgöra ett så tappert folk. Regementet kom så-

ledes, nästan ensamt, undan det allmänna nederlaget.

CMlfeersr» Johan, son till borgmästaren i Carl-

stad, Johan Börjesson, född d. 22 Sept. 1628,

antog namnet Carlberg efter födelsestaden. Såsom

son af rika föräldrar kunde han, för att fullända

sina studier, besöka fremmander lärosäten och be-

gaf sig derföre till Leyden, Leipzig och Giessen,

der han blef theol. doktor år 16??. Efter hem-
komsten sökte han ingen viss tjenst, men blef

domprost i Götbeborg 1679, och kallades till drott-

ning Ulrika Eleonoras öfverbofpredikant år 1687.

Det var här han isynnerhet ådagalade ej blott sina

utmärkta predikogåfvor, utan-äfven sitt mennisko-

alskande samt kristliga sinne, och sina upphöjda

a&igter af den presterliga värdigheten. Den ädla

drottningen använde honom ofta att utdela sina

välgärningar, och gaf honom stundom sjelf texter

tiH hans predikningar, dem bon isynnerhet ville hafva

tillämpliga for de kongl. barnen , framför allt prins

Carl. Hon hade forbjudit sina hofpredikanter, att,

efter tidens sed, från predikstolen göra hänsyftnin-

gar på regerings-ärender; men då reduktionen verk-

ställdes med alltför mycken stränghet, uppdrog hon

åt Carlberg, att derfore i sin predikan göra ko-

nungen föreställningar. Detta skedde. Efter pre-

dikans slut sade Carl något förtörnad till honom:

*Ni predikar appror i mina undersåten hjertan",
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hvarlOl Carlberg gaf det värdiga svaret: "Nej,

jag ville endast predika uppror i Ers Maj:ts eget

hjerta." Konungen blidkades, tryckte hans hand

och sade: "pen prest, som predikar uppror i ett

hårdt och syndigt hjerta , han predikar som en rätt

prest." Då hofmännen sökte uppreta Carl emot
den oförskräckte hofpresten, svarade han: "Vi upp-

taga det icke såsom hans, utan som Guds röst till

oss." År 1689 utnämndes han till biskop i Gö-
theborg. Konungen, men isynnerhet drottningen,

skiljdes ogerna från honom, och den senare gaf

honom vid afskedet stora skänker. Han afled d.

15 Juli 1701.

Carlbersj, Birger* en yngre broder till den

föregående, kyrkoherde i Ölme-härad och Christi-

nehama, har fått en viss ryktbarhet genom ett för-

hastande, som bragte honom i olycka. General-

inspektören öfver småtullarna, Crispin Flygge, ha-

de aflidit år 1673 i ett barnlöst äktenskap, men
sju månader efter hans död födde enkan en son.

Carlberg, den aflidnes svåger, jemte flera slägtin-

gar, började nu en rättegång emot henne, med
påstående, att barnet var understucket och köpt

af en enka, samt fordrade, att hon skulle styrka

dess lagliga härkomst. De kunde ej bevisa sin

angifvelse och Carlberg blef derföre insatt i fän-

gelse, dömd från äran och lifvet, men benådades

från dödsstraffet, hvilket förvandlades i landsflykt

och 2,000 dalcr s. m. böter. Han dog af sorg i

fångelset i Götheborg år 16S3; men straxt efter

hans död ankom ett kongl. benådningsbref, hvari-

genom äran återgafs honom, så att hans broder,

d. v. domprosten derstädes, fick den glädjen att

begrafva honom såsom ärlig.

Carlbergs lustslott vid Stockholm, anlagdt af

riks-amiralen Carl Carlsson Gyllenhjelm år 1630,

på det fordna kronohemmanet Botomta. Magnus
Gabriel De la Gardie lät år 1669 bygga de beg-

ge flyglarna och anlägga trädgården. Genom re-

duktionen tillföll egendomen kronan, och Carl XI:s

gemål vistades ofta derstädes. År 1792 inrätta-

des här en krigs-akademi, hvilken för närvarande

har ett stats-anslag af 38,250 R:dr och der 200
kadetter bildas till officerare, så väl vid landthä-

ren som flottan ; bland dem äro åtskilliga frikadetter.

De betalande erlägga för året 336 R:dr. Akade-

mien styres af en guvernör, som har under sig en

place-major, en qvartermästare, en adjutant, tven-

ne kompani-chefer och sex kompani-officerare. Lä-
rarestaten består af 18 ordinarie och 3 biträdan-

de lärare.

Carlborg eller Carlberg» fordom eU hertigsäte,

beläget i Wermland, på Tingvalla-ön, der nu Carl-

stads domkyrka står. Carlborg byggdes ungefär

vid samma tid som Carlstad erhöll sina stadspri-

vilegier af hertig Carl, hvilken stundom bodde

härstädes, och härifrån utfärdade flera bref och

privilegier. Det är troligt att denna gård, ehuru

byggd af träd, likväl varit ganska ansenlig, eme-

dan alla härader i Wermland borde underhålla

densamma. Således höll Wisnums härad taket på
östra sidan af salen, jemte all innanredning med
spjäll, spis och 6 stolar; Elfdalen hälften i köket
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och 2 stolar; Fryksdalen den västra kammaren med
byggnad, tak, fönster, spjäll, spis och lås, samt

en stol och ett grönt sattins-täcke; Kils härad 2

stolar, kläder till en säng, spis och spjäll i en

kammare, samt något i köket och dess kammare;

Grams härad underhöll alla plank kring mangården

och trädgården, samt en säng af en bolster, 2 la-

kan, en hufvuddyna och en rya (sängtäcke) samt

en stol; Jösse härad hade på sin lott bagarstugan,

jemte stugan derintill samt en kammare, allt under

ett tak, hvilka rum skulle vara inredda med bord,

bänkar, spjäll, lås, dörrar och fönster; Ölme hä-

rad höll några stolar, samt förrättade för öfrigt på
gården hvad som befalltes. Efter Carls död nytt-

jades gården länge till säte för Wermlands lands-

fogdar och ståthållare. Säteriet Kroppkärr var an-

slaget till ladugård under Carlborg.

Carlén, Johan Gabriel, född d. 9 Juli 1814,

i Westergöthland , der fadern var kronofogde, med
assessors titel, studerade i Upsala och ingick år

1837 såsom e. o. kanslist i justitie-revisionen; har

utgifvit: Handbok i Svenska lagfarenheten , Sveriges

Lag med skedda förändringar, Stycken på vers, Ro-

manser ur Svenska fotklifvet, samt under signatu-

ren C—én, åtskilliga poemer och uppsatser i ka-

lendrar och tidningar. Hans fru

Carlén, Emilie, född d. 8 Aug. 1807 i Ström-

stad, der fadern, Roger Smith, var köpman. I sin

barndom åtföljde hon honom ofta på något af hans

fartyg under åtskilliga sjöresor, hvarigenom hon

inhemtade den bekantskap med sjölifvet och med
skärgården, hvilken hon sedermera med så mycken
skicklighet användt i sina skrifter. År 1827 gifte

hon sig med prov. läkaren A. Flygare, och bo-

satte sig med honom i Småland. Enka år 1835,

bodde hon för det mesta i sin födelseort, till dess

hon år 1839 flyttade till Stockholm, der hon år

1841 ingick äktenskap med sin nuvarande man.

Redan år 1838 uppträdde hon som författarinna,

med den lilla romanen: Waldemar Klein, hvilken

sedermera efterhand blifvit åtföljd af: Representan-

ten, Gustaf Lindorm, Professorn och hans skyddlin-

gar, Fosterbröderne , Kyrkoinvigningen i Hammarby,
Skjutsgossen, Rosen på Tistelön, Kamrer Lassman,

Fideikommisset , Pål Wårning
,

Vindskuporna, Bru-
den på Omberg och Enslingen på Johannisskdret. De
flesta af dessa äro öfversatta i Danmark, Tysk-

land, England och Amerika. I folkkalendern Svea

för år 1846 meddelas företalet till den Ameri-

kanska öfversättningen af Rosen på Tistelön, hvik-

ket innehåller ett omdöme öfver fru C:s författare-

skap i allmänhet.

Carleson 9 Carl , son till grosshandlaren i Stock-

holm Carl Iwarsson, hvilken jemte sin hustru och

ena dotter afled i pesten år 1710. Den då sju-

årige Carl var äfven angripen deraf, men rädda-

des. Icke så föräldrarnas bo, hvilket nästan ut-

plundrades, något då för tiden ej ovanligt, eme-
dan den allmänna olyckan alstrade laglöshet och

anarki. Carl utmärkte sig tidigt genom sina säll-

synta gåfvor och gjorde större framsteg i studi-

erna, än hans kamrater, ehuru han syntes derpå

använda mindre tid än de. År 1725 ingick han i

kansli-kollegium, der han år 1746 befordrades 101

sekreterare. Han hade redan 1743 blifvit adlad,

då han antog namnet Carleson. Lagman i Kalmar
län 1747 och 1750 i Södermanland, hvilket era-

bete han år 1757 utbytte mot det af stats-sekre-

terare för krigsärenderna. R. N. O. Han var eo
utmärkt duglig och rättskaffens embetsman, särde-

les angenäm i sällskap , en vän af vitterheten och
lycklig dUettant deri. Har utgifvit flera skrifter,

såsom Sedolårande Merkurius, den första Svenska
månadsskrift, Hushållsråd, äfven en månadsskrift,

Hushålls-lexikon, flera uppsatser i vetenskaps-aka-

demiens handlingar — han blef medlem af denna
akademi år 1755 — och isynnerhet en samling af
utmärkta Svenska rim och dikter, bestående af äl-

dre och samtida författares skaldestycken , dera han
räddat undan glömskan , och hvarmed han gjort vår
litteratur en ganska väsendtlig tjenst. Han biträd-

de Dalin vid utgifvandet af Argus, men upphörde
snart dermed, då han fann att Dalin var ensam
vuxen arbetet, samt insände sedan endast strödda
uppsatser till tidningen. Född d. 11 Maj 1703,
död d. 22 Mars 1761.

Carleson 9 Edvard, den förres yngre broder,

ingick, efter slutade studier, år 1725 i kommerse-
kollegium, hvars president han blef 37 år senare.

Han anträdde, på egen bekostnad, en utländsk re-

sa, för att utvidga sina kunskaper om slöjderna

och näringarna, åt hvilkas förkofran, särdeles inom
fäderneslandet, han egnade hela sitt lifs sträfvan-
de. Detta blef ej obemärkt, och kommerse-kol-
legium utsände honom år 1732, jemte friherre

Carl Fredr. von Höpken, på en resa i statsekono-

misk syftning, särdeles i Levanten. De reste ge-
nom Tyskland, Holland, Frankrike och Italien till

Cypern, Grekland, Palestina och Egypten, samt
derifrån genom Syrien till Konstantinopel, Servien,

Bosnien och Dalmatien. De fingo nu, år 1736, bå-
da uppdrag, att fungera såsom chargées d'affaire«

i Turkiet och rigtade dervid sin uppmärksamhet
isynnerhet på hvad som rörde handeln och närin-

garna. Efter Höpkens hemresa 1742, förestod C.

ensam beskickningen till år 1746, då äfven han
återvände till fäderneslandet. Han erhöll stats-

sekreterare-titel år 1756 och verkligt embete vid

utrikes expeditionen följande året, blef hofkansler

1758 och president i kommerse-kollegiuro år 1762.
Ledamot af vetenskaps-akademien, adlad med nanv-

net Carleson och K. af N. 0. Född d. 18 Nov.

1704, död d. 26 Febr. 1767. Han understödde

på allt sätt slöjder och vetenskaper, och uppmun-
trade deras idkare både med egna medel och sta-

tens; biträdde sin broder med utgifvandet af Sedo-
lårande Merkurius , och har sjelf författat åtskilli-

ga skrifter och afhandlingar, särdeles i ekonomi-
ska ämnen.

Carlfors jernbruk. Se: Hörle.

Carlholm var fordom en kungsgård med en fäst-

ning, anlagd på ett näs vid Lina-sundet och Teljo-
viken, £ mil från staden, der lästa bommar varit

öfver sundet bredvid fästet. I det morgongåfvo-
bref, som konung Erik af Pomern gaf sin drott-

ning Filippa, kallas det Telje slott, och länet
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émmkmg Telje län. Efter slottet finnas äaan

temningar af vallar och grafvar.

CjurUtolm» järnbruk. Se: Löftta.

Carling, Olof9 professor, föreståndare för landt-

bruks-akademlens experimental-falt, född 1787, död

1834, har utgifvit en biblisk historia för ungdom

efter grundtexten , samt åtskilliga skrifter om landt-

brnket, en afhandlirig om landtbruks-bokhålleri,

o. s. v.

Carlsborjr» Sveriges blifvande central-fåstning för

20,000 man, är belägen på Wanäs ndde emellan

Wettern ocb Bottensjön, hvilken utgör en vik

af den förra. Sedan Sverige år 1809 förlorade

Finland och, derigenom hotas att, vid en o fred

med grannen i öster, sc krigets skadeplats flyt-

tad inom egna gränsor, blef det nödvändigt att ut-

se en ort, der landthärens förråder kunde uppläg-

gas i säkerhet, utan fara att vid första anfallet

borttagas eller förstöras. Wanäs ansågs bäst upp-

fylla detta vilkor, såsom beläget bakom den i norr

och söder 15 mil långa Wettern, samt på Götha

kanal-linjen, hvarigenom sjötransporter kunde på-

räknas emellan Norrige och östra skärgården, Jön-

köping och Askersund, b varifrån gemenskap kun-

de underhållas med Hjelmaren och Stockholm.

Den 5 Sept. 1819 besåg konung Carl XIV Jo-

han detta ställe och gillade planen härtill, bvar-

efter byggnaden börjades och fortsättes ännu oaf-

brutet I Juli 1832 besåg konungen denna fäst-

ning ånyo , på dess resa till Norrige. Vid ankom-

sten till hufvudporten lade konungen hörnstenen till

en af de Icolonner, som uppbära densamma, upp-

förd i Göthisk stil ocb af särdeles skönhet. Fram-

lidne generalen Franc Sparre kungjorde dercfter nam-

net å den nya fästningen, hvilken kallades Carls-

borg. — Fästningsbyggnaden har hittills kostat sta-

ten 1,391,207 R:dr B:ko, och de åren 1844—45
församlade ständerna beviljade härtill ytterligare

90,000 R:dr. Pionierkorpsen, som der uttjenar sin

kapitulationstid, användes vid arbetet År 1827

inrättades härstädes ett postkontor.

Carl»bälte , en skans på Gottland. Se : Carlssvdrd.

Carls-dotter 9 Anna» om hvilken, i Maria för-

samlings i Stockholm kyrkobok, för år 1669 fin-

nes en så lydande anteckning:
71

J 669 den 22 Maij

vigdes Erik Jöransson Könnigh, Compagnie-Sjöman,

född i Köpenhambn, är här främmande, och will

tijt han född är, med Anna Carlsdotter, Sal. Lo-
björns Procurators stjufdotter, ocb Sahl. Konungh

Carl Gustafs Oechta Barn." — Om modern »har man
ingen kunskap.

CarlsTors, ett jcrnbruk i Ålems socken af Stran-

da härad i Kalmar län. Har 1 härd och 450 skepp:d

privil. årligt smide. Ilammarskatten är 4 skepp:d

10 lisp:d. Ett mindre jem-manufakturverk finnes

ock härstädes. Brukets tillverkning, af köpe-tack-

jern, skeppas på Kalmar. Ägare är IL O. Hebbe.

Bruksstämpeln ar ett Q.

Carlsfora * ett jernbruk i Silleruds socken af Nord-

marks härad i Wermlands län. Har 1 härd och

450 skepp:d privil. årligt smide, med 4 skepp.d

10 lisp:d hammarskatt. Brukets tillverkning, af

köpe-tackjern, skeppas på Götheborg. Ägare är

J. A. Bergholm. Bruksstämpeln visar J. A. B.

Carlerors 9 ett pappersbruk, beläget i Wadsbo
härad af Westergöthland, vid Tida-elfven, med om-
kring 7,000 R:drs årlig tillverkning. Elfven öf-

versvämmade så hastigt d. 16 Febr. 1831, att

vattnet uttog tvenne byggningar, samt inträngde

i husen, der folket ej vaknade förrän vattnet upp-

stigit i sängarne. Med barnen på ryggen räddade

sig menniskorna i de öfre våningarne, mellan hvil-

ka gemenskap underhölls medelst båtar, intill dess

Strömmens våldsamhet hindrade äfven detta. Flo-

den sjönk väl samma dag; men stod likväl öfver

backarne.

Carls grar. Något mer än -|- mil söder om sta-

den Wenersborg, har en vattu-rännil eller bäck

gått ifrån sjön Wassbotten till Götha elf, | mil

nedom Elfsåget. Genom gräfning, anbefalld af ko-

nung Carl XI, blef denna bäck danad till en ka-

nal, under namn af Carls graf, 36 steg bred. I

mån af Götha elfs sänkning under Wassbotyens

vattubryn, äro 2:ne slussar byggde vid Brinkebergs

kulle, kallade Gustafs slussar. De öppnades för

segelfart d. 11 Nov. 1777.

Carlsliainn 9 en stapelstad, belägeu 52 mil S.S.V.

'från Stockholm, t Bräkne härad af Blekinge, der

den så kallade Mye å utfaller i Östersjön. Redan

konung Carl X var sinnad, att här anlägga en .

stad; men först år 1665, under Carl XI:s minder-

årighet, blefvo privilegierna utfärdade. Stället der

staden är belägen kallades förut Bodekulla. Vid *

dess anläggande användes isynnerhet Erik Dahlberg

och borgmästaren Schröder. Staden har en god

hamn , och till dess försvar är ett kasteli anlagdt

,

på den så kallade Frisholmen. Dess handel är me-
delmåttig. Till handelns och sjöfartens upphjel-

pande bar en navigationsskola blifvit inrättad; men

minskad tillgång på skeppsprodukter, hvari sta-

dens utförsel för det mesta består, och svårighe-

ten att med någon fördel få dessa afyttrade å ut-

ländska platser, samt den s. k. uppstadshandelns

förminskning, genom öppnandet af Götha kanal,

hafva ett menligt inflytande på dessa rörelse-gre-

nar, hvilka således ej visa sig i det fördelaktiga

skick, som man kunde vänta af stadens goda läge

och andra fördelar. Staden har 497 hus och tomter,

samt 494 tunnl. jord, allt uppskattadt till ett vär-

de af 574,735 R:dr B:ko. Folkmängden uppgår till

4,473 personer. Carlsbamns församling hör till 1

kl. reg. och har Asarums socken till annex. Mark-

nader hållas här d. 12 ,Juni och 7 Okt. — Stats-

bidragen uppgå till omkring 25,700 R:dr B:ko.

Carlskidld» Carl, förut Hultman, krigsråd, född

1699 och död år 1780, är känd genom den af ho-

nom utgifna vapenboken.

Carlskojra» ett härad, utgöres af Carlskoga och

Bjurkärn med Carlsdals bruks- och kapellförsam-

ling, är beläget i Nerikes läns tredje fögderi, be-

står af 64 1 mtl. och har 6,042 invånare. Dess

areal uppgår till 148,554 tunnland, hvaraf 20,830

äro kärr och sjöar.

Carlskoga 9 en socken, jemte Bjurkärn och Carls-

dals fcroks- och kapellförsamling, belägen i Wis-

30

Digitized by



230 Catrttbronav.

nums kontrakt af Carlstads stift, Carltkbgä hårad

af Nerikes län, 5 mil V.N.V. från Örebro. Sock-
nen hör till 1 kl. konsist, innefattar *5 J mtl.

ock har 6,230 invånare. Dess areal utgör 11 1,062

tunnland, hvaraf 10,850 äro sjöar och kärr. Adr.

Christinehamn eller Örebro.

Cmrlskrona , stapelstad, station för örlogsflottan,

säte för landshöfdingen öfver Blekinge län, är be-

lägen på en ö och några smärre holmar i skär-

gården utanför Blekinges södra kast, och förenad

med fasta landet genom flera broar. Polhöjden är

56° 10' 45" och afståndet ifrån Stockholm, land-

vågen, något öfver 50 mil. Staden anlades år 1680
af konung Carl XI (hvars namnschiffer, tillika med
ett skeppsankare, och deröfver en kongl. krona,

finnes anbragt i stadens vapen), och dess privile-

gier äro daterade d. 10 Aug. nämnde år. Ön, på
hvilken den egentliga staden är belägen, bar vid

stadens anläggning namnet TrossÖ, och ägdes af

bonden Wittus Andersson. Konungen, som fött

kännedom om ställets ypperliga hamn och i öfrigt

förträffliga belägenhet för inrättandet af ett örlogs-

varf, beslöt att der bygga en stad och att dit för-

lägga rikets örlogsflotta, reste i denna afsigt sjelf

till Trossö, samt tillkännagaf för Wittus sin önskan

att tillhandla sig ön. Men åboen vägrade hårdnac-

kadt att sälja sin egendom , och gaf konungen kor-

ta, ohöfviska svar, hvilket hade till följd, att Wit-
tus blef insatt på Carlshamns skans , hvarefter han

visligen fann för godt att inlåta sig i handel med
konungen. Den koja, der Wittus Andersson för-

varade sina fiskredskap, finnes ännu i behåll, hvar-

jemte en inskrift öfver portstolparne till stadssko-

lans hus antyder, att hans boning der varit be-

lägen. Gatan derinvid heter Wittos-gatan. År
1790 blef staden nästan fullkomligt ödelagd ge-

nom eldsvåda, återuppbyggdes mera regaliert, och
i senare tider har man gjort åtskilligt, för att

försköna den. Ånnu finnas här likväl många
bergiga och gräsbevuxna gator, hvilka erinra

derom, att grunden är en klippa. För 20 å

30 år sedan utgjordes gator och torg på gan-
ska många ställen af berg och moras, och der

stadens vackra promenadplats, den så kallade Bog-
lands park, nu år belägen, stod då ett djnpt

träsk, hvilket gifvit anledning att tillägga stället

benämningen Neptuni torg. Gatorna äro ovan-
ligt breda, och husen i allmänhet prydliga, ehuru

till större delen af träd, och ej öfver två vånin-

gar höga. Staden har trenne kyrkor: AmiraH-
tetskyrkan, af träd, uppbyggd och underhållen på
kronans bekostnad, är stor och rymlig, med en

mästerligt utförd altartafla (föreställande Kristus på
korset, då sidan öppnade*). Stadskyrkan, byggd ef-

ter N. Tessins ritning, af sten, med koppartak. Ty-
ska kyrkan, likaledes efter N. Tessins ritning, af

sten, med koppartak, i form af en rotunda, är icke

stor, men dess vackra byggnadssätt, i förening

med de smakfulla inre prydnaderna, gifver den ett

särdeles intagande utseende. Den byggdes, kort éf^

ter stadens anläggning, egentligen för att begag-
nas af de Tyskar, hvilka bosatt sig på stället.

Under tidernas längd harva Tyska och stads-för^

wmlingarne blifvit förenade till en församling, x

hvilken begagnar begge kyrkorna, öfriga offentli-

ga byggnader äro; friraurarehuset, rådhuset, stads-»

skolans hus, länets lazarett, m. fl. — I Carlskrona

finnes ett köpvärdi-skeppsvarf ; men sia egentliga

märkvärdighet har staden af de inrättningar som
tillhöra flottan. Kongl. skeppsvarfvet är ganska vid-

sträckt. Dertill höra dockbyggnaderna. Den gamla
eller reparations-dockan är sprängd i hälleberget på
en holme, kallad Lindholmen, förenad med den öfriga

delen af varfvet medelst broar, försedda med vind-

bryggor, för skeppens obehindrade genomfart. Den-
na docka, hvartill planen upprättades år 1716 af

skeppsbyggmästaren Carl Sheldon, fullbordades år

1724, och var, på sin tid och i sitt slag, ett verk-

ligt storverk. Den blef sedermera utvidgad och
förbättrad af öfverdirektören Daniel Thunberg, som
äfven inrättade det ännu befintliga pampverket. År
1831 blef dockan ytterligare utvidgad, så att den

nu är tillräckligt stor för att inrymma de största

skeppen. Bredvid reparationsdockan står det så

kallade Wasa-skjulet, ett på pelare oppstäldt tak,

hvarunder fregatter och korvetter byggas. Nya
dock-byggnaden, bestämd att deruti både byg-
ga och förvara krigsskeppen, börjades år 1755 af

Daniel Thunberg, och fortsattes i många år, till

dess brist på medel gjorde, att arbetet afstanna-

de innan det stora företaget nått sin fullbordan.

Enligt den plan, som var uppgjord, skulle dock-
byggnaden innefatta 20 serskilda dockor, hvardera

för ett skepp, och tvenne stora så kallade svaj-

ningsrum, hvilka kunde rymma två skepp hvar-

dera. Hittills har man fulländat blott det ena

svajningsrummet och tre dockor, hvaraf likväl en

utan tak. Med det anslag, som i senare år blif-

vit beviljad t, fortskyndas fjerde och femte dockor-

nas uppmurande. Dessa dyrbara byggnader tillvin-

na sig kännares beundran, så väl för det storar-

tade i förelaget, som för den snillrika plan, efter

hvilken det blifvit utfördt. Dockornas väggar äro

murade med den största omsorg, till en stor del

af huggen granit, och allt är beräknadt att

trotsa tidens åverkan. Ur dessa dockor pumpas
vattnet med ångmaschin. — Varfvet har dess-

utom åtskilliga smedjor, af hvilka den största är

grofsmedjan, der dagligen omkring 90 fästnings-

fångar användas såsom arbetare; en repslagare-

bana af ovanlig längd; verkstäder för bildhuggare,

snickare, målare, blockmakare, segelsöromare , me-
tall-gjutare , tunnbindare och många andra af kro-

nans handtverkare; åtskilliga aflöpnings- och upp-

halnings-bäddar för större och mindre fartyg; fle-

ra stora förrådshus och virkes-skjul; så kallade

mallbodar, der fartyg, som skola byggas, upp-
ritas på golfvet i naturlig storlek; en lång och

stark bro, der krigsskeppen ligga förtöjde; tvenne

skeppsmast-kranar, den ena af sten, den andra af

träd; ett sKpbus, med åtta större slipstenar, hvilka

drifvas af tvenne oxar; en telegraf, hvarmed tele-

graferas till den en sjömil ifrån staden belägna

Kungsholms fästning; jemte en mängd andra bygg-
nader för flottans behof. I mönstersalen, hvilken

begagnas till kyrka för arbetskarlar och fattnings-
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fångar, samt vid mönstringar af kronans mamkaps
finnes general-amiral Henrik af Trolles bröstbild,

kuggen i hvit marmor af Sergel och upprest, af

konung Gustaf III. Modellsalen innehåller en dyr-

bar samling modeller till ett stort antal in*- och
utländska fartyg, till åtskilliga af do på varfvet

varande byggnader och mekaniska inrättningar, samt

till många andra för sjöväsendet gagaeliga upp-
finningar. I salen är upprest en minnesvård åt

amiralen af Chapman. Öfverst synes hans bröst-

bild i medaljon af hvit marmor och derunder

följande inskrift: Fredr. Henr. af Chapman , Vice-

Amirai, Kommendör med St. K. af Wasa-orden, Rid"

éare af Svärds-orden. Hans snille och fosterlands-

kärlek , verksamma till Gustaf 111:8 ändamål, gåfvo

Sverige nya flottor efter förbättrad* byggnadssätt. Då
arbetet efter Konungens förordnande fortsattes, äg-

nade Carl, Hertig af Södermanland , Svea Rikes Star-

Amiral, uppfinnarens bVd åt odödligheten. Der bred-

vid står ett berg,, af deo utmärkt skicklige bild-

huggaren J. Törnström arbetadt i träd, till den

mest förvånande likhet med sten, och nedanför

berget en liggande sphinx, hvilket häotyder på
den gamla Grekiska sagan om Oidipus. Skepps-

byggen-vetenskapen var före Chapmans tid en gå-

ta, den han löste på ett tillfredsställande sätt.— TA! varfvet hörér äfven artillerigården, hvarest

flottans förråd af kanoner och kulor förvaras. Här
finnas åtskilliga verkstäder för artilleriets bebof,

tyghus (innehållande förråder af artilleri-persedlar),

och rnstkammare , der gevär och blanka vapen för-

varas, prydligt uppställda i ett för ändamålet upp-

fördt hus. Utom varfvet finnas många byggnader

för flottans behof, nemligen: boställen för åtskil-

liga högre embetsmän, kaserner för gemenskapen,

spannmålsmagasinen bageri , sjukhus, observatoriam,

n$- fl* Flottans trenne kruthus ligga på hvar sin hol-

me nära staden. — Stadens handel är ej betydlig,

och grundar sig hufvudsakligen på leveranser för

varfvets och flottans bebof. Här finnas tvenne ape-

thek och två boktryckerier; men ingen fabrik som
år värd att nämnas. Fattigvårds-inrättningen, hvars

kontanta tillgångar utgöra öfver 13,000 R:dr B:ko

om året, lemnar fullständigt underhåll åt omkring

400 fattiga, samt dessutom mat och penninge-

nnderstöd åt fattiga, som ej kunna intagas till fall

försörjning. Till inrättningen hörer en skola, der

öfver 200 barn årligen njuta undervisning, samt

flera verkstäder och arbets-salar, der fattighjonen

sysselsättas i mån af sin förmåga. — Utom de un-

dervisnings-anstalter , som tillhöra flottan (se: Flot-

tan) , finnos en lärdoms- och apologist-skola och

ett institut för bildandet af privata skeppsbyggmä-

stare. — Staden saknar god* och friskt vatten,

hvilket måste hemtas ifrån. Lyckeby, som ligger

fk % mils afstånd landvägen och 4 m& sjövägen.

En vattenledning derifrån har länge varit påtänk*,

och de dertill erforderliga gjutna jernrörea ä*o

redan anskaffade. — De statsbidrag staden CarUr

krona erlägger utgöra omkring 54,000 R:dr. Tull-

uppbörden härstädes uppgick år 1842 till 46,3*0

ftdr. Staden nar en areal af 2,060 tonni , 1,429

hot och tomter, samt 932 tonni, jord, ajpskrttadt

CMilwil. £31

181 i#ft3,12Ä Mr, Garlskrona hör tHl 2 kL reg.

och har Jemjö socken såsom annex till storkyrke-

församtingea i staden. Invånarnes antal uppgår
till 10,746 personer. Utom en af de i staden bo-
onde handlande borgarne förut inrättad enke- och
pupillkassa, till förmån för deras enkor och barn,

hafva äfven stadens handtverkare sinsemellan in-

rättat en dylik kassa. Sparbanken inrättades år

1327 med egen kapital-fond; insättnings-summan

uppgick 1842 till 136,990 R:dr. Carlskrona stads

och, Ronneby köpings skeppsredare ägde vid 1845
års slut tillsammans 2? fartyg af 1,108 lästers

drägt, hvaraf 22 st af 979 laster blifvit använda
till utrikes sjöfart. 32 skeppare innehade samma år

barskap i Carlskrona och 226 sjömän voro vid

sjömanshuset inskrifhe. Marknader hållas här d. 1

Juli, 14 Okr. och 19 Dec — Hamnen, som aren
af de förträffligaste i Europa, har tre inlopp, af

hvilka endast ett, det södra, är tillräckligt djupt

för linjeskepp och fregatter. Detta inlopp försva-

ras af lastningarna Kungsholmen och Drottningskär,

of hvilka den förra är en af senare tiders dyrba-

raste anläggningar. Närmare staden är en befäst-

ning med namnet Kungshall, och vid vestra inlop-

pet är äfven ett befästnings-arbete börjadt. I

östra inloppet finnas försänkningar, så att endast

små fartyg och båtar kunna inkomma derigenom.
— Omgifoingarne åt landsidan äro, närmast sta-

den, i allmänhet kala och obehagliga; men knappt

har man aflägsnat sig en haJf mil ifrån dess om-
råde , förrän man öfverallt mötes af den sköna Ble-

kingska naturen, hvars intagande skaplynne med
rätta förvärfvat landskapet namn att vara ett af

de vackraste i Sverige. Åt sjösidan äro nejderna

obeskrifligt vackra, och en lustresa sommartiden i

skärgården omkring Carlskrona är en af de tref-

ligaste utfärder man kan företaga sig. Hundrade-

tals öar och holmar, hvilkas vackra löfskog af-

speglas i de lugna vikarna och sunden, här och

der en gräsbevuxen och blomsterprydd plan, mån-
ga segelbåtar

,
gungande på vågorna när och fjer-

ran, utgöra de olika föremålen på den vackra tafla,

som framställer sig för åskådaren.

Carlokrooa» en nyligen byggd korvett om 18

kanoner.

Carlekyrka (Konung Carls), en socken, med Tor-

ps, hör till 2 kL reg., är belägen i Vester-Re-

karnes kontrakt af Strengnäs stift, Åkerbo härad

af Westmanlands län, 4£ mil S.V. från Westerås

och 14 mil Ö. från Arboga, vid Mälaren. Sock-

nen hör till 2 kl. reg., består af 31 mtl. och bar

1,525 invånare. Jemte annexet Torpa utgör dess

areal 29,554 tunnland, hvaraf 200 äro sjöar och

kätr. Adr. Köping.

Carls kyrka i Kinden. Se: Oppeéy socken.

CarMuatf » 2 mantal berustadt säteri, med under-

liggande 7 mantal, i Örebro härad, Långbro soc-

Jcen> £- mil från Örebro, bar ett synnerligen vac-

kert läge invid Svart-eMVen, med utsigt öfver Öre-

bro stad ock Hjelmaren på ena sidan, samt Kihls

bergssträcka å den andra. Trädgården är en i

flera a&eenden både prydlig och kostbar anlägg-

ning. En salong uti huset utmärker sig genom de
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af ägarens, grefvé G. H. Anckarsvärd ,
broder, ef-

versten A. Anckarsvärd, målade stora utsigter af

märkvärdiga ställen inom Sverige. Här finnes äf-

ven en boksamling af 5 å 6,000 band. Huset, äf-

vensom flyglarne, äro upplyste af gas. Några ätte-

högar anträffas på ägorne.

Carltmon, Carl * biskop i Westerås, född i Kal-

mar d. 24 Nov. år 1642 och död i Dingtuna d.

13 April 1708. Utnämndes till biskop år 1680.

Han var en ganska berest, lärd och kunnig man,

angenäm i sällskap
,

driftig och allvarsam som em-
betsman; men för öfrigt icke utmärkt för någon-

ting ovanligt i snille eller lärdom. Han hade, i

sin ungdom, gjort vidlyftiga resor i de flesta Eu-
ropas länder, deribland till Neapel och Vesuvius»

Det mest anmärkningsvärda om honom år, att han

troddes vara naturlig son till Carl Gustaf; men
hvilket rykte Sh. Rosenhane i sin konungalängd

uppger vara ogrundadt. Någon böjelse för sjelf-

myndighet och nepotism ådrog honom tadel af

sina underhafvande, och äfven förebråelser af re-

geringen. Hans barn adlades under namnet Ceder-

ström. Den äldste af sönerne, Olof, blef Svea ri-

kes råd, friherre och stamfader för grefliga ätten

af detta namn.

Carlsson, Oustar, Carl X Gustafs naturlige son

med Brita Allerts, född i Stockholm år 1647. Bå-
de konungen, och efter honom dess enka, togo

omsorgsfull vård om hans uppfostran. Por att

fullborda den , fick han göra en vidsträckt utländsk

resa, efter hvars slut han, vid 21 års ålder, gick

i Fransysk tjenst, och bivistade, icke utan beröm,

kriget mot England och Holland. Carl XI utnämn-

de honom, efter sitt äntrade till regeringen, till

grefve och öfverste för Uplands regemente. Då
kriget mellan Sverige och dess grannar utbröt år

1675, återvände han till fäderneslandet, och anför-

de sitt regemente under fälttåget i Tyskland, rå-

kade år 1679 i Brandenburgisk fångenskap samt

qvarbölls der till fredsslutet. Ar 1680 kom han
tillbaka till Sverige, från hvilket han i 20 år varit

aflägsnad; men lemoade det kort derefter för all*

tid, missnöjd deröfver, att hans konungslige bror

der icke ville gifva honom det riksråds-embete

han påräknat. Han gick nu i Holländsk tjenst,

följde prinsen af Oranien på dess expedition till

England år 1688 och dog barnlös, d. 1 Jan. 1708,

på det af honom inköpta godset Tér Hoorné i Fries-

land. — En annan Carlsson, Samuel, kapiten

vid amiralitetet, omtalas äfven som Garl Gustafs

son; men hvilket är obevist.

Carlsson, Rasmus, sekreterare i kansliet under
Gustaf I och hans söner, har utgifvit en Konung
Göslaffs krönika, hvilken utgör blott ett sammandrag
af Ludvig Rasmussons större arbete.

Carlssvard, var en välbelägen fästning, anlagd

af konung Carl X på Eneholmen, vid inloppet till

Slitö-hamn på Gottland. På begge sidor om ka-
stellet var inlopp till hamnen. Hår fanns äfven en

skans, kallad Carhodite, försedd med fem batterier,

nemligen Baljan, Klingan, Doppskon, Fästet och
Haken. Konung Carl XII ernade här anlägga an

stad. Fästningen är längesedan raserad.

Carlstad, en stapelstad, belägen på den så kal-

lade Tingyalla-ön i Wermland , vid Klarelfvens ut-

lopp i Wenern, 32 £ mil V. från Stockholm. Den
anlades år 1584; men erhöll stapelstadsfrihet först

år 1840. — Redan från äldre tider hade Ting-

valla-ön, i följd af sitt läge vid medelpunkten af
landets förnämsta vattendrag, varit en ganska vig-

tig ort, och blifvit begagoad dels till samlings-

ställe för rättvisans skipande, dels till marknads-
plats, samt med tiden äfven betydligt bebodd, bå-
de som handelsort och fiskeläge. På denna beslöt

Garl IX, under den tid han såsom hertig innehade

och styrde landet, att, som orden lyda, "sina on-
dersåter utöfver hela Wermland, som en lång och
besvärlig köpstadsväg hafva, tillgodo och omlig-

gande land till förbättring", förvandla denna vig-

tiga ort till en ordentlig stad, hvilken erhöll sin

benämning efter honom och privilegierades d. 5
Mars 1584. Domkyrkan, af sten, belägen på den
så kallade Herregårdsbacken i östra delen af sta-

den, anlades 1723 och invigdes 1730. — Inom Carl-

stad finnas åtskilliga för ortens vigtigare angelä-

genheter föranstaltade inrättningar, sällskaper och
föreningar. Bland andra ett gymnasium, en tri-

vialskola, en folkskola för stadsinvånarnes barn,

anlagd redan omkring år 1680, under namn af

Fattigmansskolan, 1825 förbättrad genom införan-

det af vexelundervisningen, och utvidgad 1840 ge-
nom ett nytt och rymligare skolhus; en gymna-
stik-inrättning för ungdomen vid gymnasium och tri-

vialskolan, länge påtänkt, men tillvägabragt år

1839, genom den nuvarande biskopens föranstal-

tande; tvenne boktryckerier, det äldre öppnadt d.

10 Nov. 1749, det nyare d. 2 Jan. 1837; ett hus-

hållningssällskap, inrättad t d. 9 Mars 1803; ett

bibelsällskap, inrättad t 1817, samt, från 1822 till

1826, biträdt af ett fruntimmers-bibelsällskap; ett

sällskap till spridande af nyttig folkläsning inom

Carlstads stift, bildadt d. 15 Jan. 1835; en före-

ning för befordrandet af nykterhet och goda hem-
seder, bildad d. 28 Jan. 1838; en förening för

hästafvelns förbättrande i länet, från år 1840; en

trädgårdsförening, bildad d. 21 Juli 1841; en fri-

. villig brand- och bergnings- korps, föranstaltad i

Jan. 1839; en sparbank, öppnad 1823. Här sam-
manträder årligen, d. 18 Febr., direktionen för

Wermlands provincial-bank, stad fäs (ad d. 17 Nov.

1832. Enligt riksakten af d. 31 Juli 1815, utgör

Carlstad samlingsorten för Sveriges och Norriges

ombud, 36 personer från hvardera riket, hvilka,

vid inträffad thronledighet, då ingen arfsberätti-

gad prins finnes, och Svea rikes ständer samt det

Norrska stortinget skulle med sitt val falla på
olika personer, å de begge rikenas vägnar, genom
omröstning, välja en thronföljare. — Stadens för-

nämsta näringar äro handel och handtverkerier. De
handlandes antal uppgår vanligen till omkring 94,
och rörelsen består förnämligast i tillhandahållan-

det af sill, salt, säd, specerier och andra handels-

varor för stadens och kringliggande landsorts in-

vånare. Handeln är liflig och ej sällan betydlig

vid marknadstider, då allmogen tillströmmar; men
deremellan ganska ojemn och tillfällig. Flera af
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stadens invånare hafva åkerbruk och boskapssköt-

sel till eget behof. Handtverkerierna , med omkring

7fr mästare, inom ungefär 35 serskilda handtverk,

åro obetydliga. Stadens fabriksrörelse inskränker

tig tiH tvenne snos- och tvenne tobaksfabriker

(sedan 160? och 1836), samt en klädesfabrik (se-

dan 1839). Götheborg är stadens förnämsta för-

lagsort, for handelsvaror, samt afsättningsort för

Jern och trädvaror. Denna handelsförbindelse un-
derhålles tidigt och lättas genom segelfarten på
Wenern, h vartill staden bar omkring 30 egna far-

tyg, och begagnar dessutom, mot frakt, äfven åt-

skilliga Bohuslänska skärgårdsfartyg. Bland flera

marknader, bvilka hållas härstädes, är Pehrsmes-

san, i Joli månad, en af de betydligare i riket.

— Staden har blifvit flere gånger, till större och

mindre delar, härjad af eldsvåda, såsom år 1719
och '1752, då nästan hela staden ödelades, samt

åren 1805, 1822 och 1827. Carlstads stads- och

landsförsamling är prej>ende åt stiftets biskop, och

Innefattar en areal af 13,562 tunnland, af hvilka

950 åro sjöar och kärr. Landsförsamlingen om-
gifver staden, består af 10 £ mtl. och har 676 in-

vånare. Staden har 589 bos och 3,080 inbyggare

samt 1,268 tunnland jord, uppskattade till ett vär-

jde af 605,447 R:dr B:ko. — Hamnbyggnaden be-

gyntes 1835, slutades tvenne år derefter och har

kostat staten 32,700 R:dr. Carlstads kanal påbör-

jades äfven 1835 och fullbordades 1838; staten

åar dertiil bidragit med 89,900 R:dr.

CWIstads stift. Detta stift innehar tionde ord-

mngsnummern , består af landskaperna Wermland
och Dalsland, eller bela Wermlands län, Carlsko-

ga bergslag och en liten del af Edsbergs härad

tfTysund) af Örebro län, samt fem härader af Elfs-

borgs län, utgörande tillsammans 2,792 1 mtl:, hvil-

ka innefatta en areal af 209 qv; mil iand och 20
qv. mil sjö. Ända till år 1580, då hertig Carl

beslöt att i sitt hertigdöme upprätta en snperin-

tendeatia, bestående af Wermland samt Wadsbo
och Walla härader i Westergöthland , hörde Werm-
laiid under Skara stift. Mariestad, som anlades år

1583, blef säte för den nya stiftsstyrelsen. De
tre första superintendentens hade likväl ej full

biskoplig myndighet och fingo icke viga prester.

Är 1647 flyttades stiftsstyrelsen till Carlstad och

1658 lades Wadsbo och Walla härader åter till

Skara stift, då Carlstads i stället fick Dalsland och

norra Wiken, eller 9 härader af Bohus län, hvilka

senare förenades 1693 med Götheborgs stift. År
1772 erhöll superintendenten biskopligt namn. —
Stiftet består nu af 42 pastorater eller 4 stadsförsam-

Itngar, 123 socknar samt 8 kapell- och bruksför-

samlingar. Kontraktenia åro 12 till antalet, nem-
ligen: Kilns, Elfdals, Wisnums, Nyeds, Pryksdals,

Jösse, Nordmarks, Qilbergs, Nors, Norra Dals,

Södra Dals samt Vestra Dals kontrakter. Af pa-

storaterne åro 9 regala, 29 konsistoriella ocb 4

prebenden, nemligen % tfll biskopen och 2 till

gymnasn-iektorer. Efter nu gällande klassifikation,

bvflken antogs vid prestmötet 1831, höra 6 pa-

storater till första, 25 till andra och 7 till tredje

Hanen. Prebendc -pastorsterne åro oj klassificera-

de. Antalet af kyrkor i stiftet uppgår till 130.

Komministraturerne äro 61, bruks- och kapellpre-

dikants-sysslor 9, pastorats- och socken-adjunktu-

rer 18. Enligt 1750 års tabeller uppgick stiftets

dåvarande folknummer tfll 134,461; under en tid

af 90 år, eller till 1840, har den nära för-

dubblat sig, emedan den vid sistnämnde års slut

utgjorde 268,707.

CaurlstaWls tingslag, utgöres af Carlstads landsför-

samling samt socknarne Grafva och Hammarö , och
är beläget i Wermlands län och Mellansysslets fög-

deri. Det består af 73 $ mtl. ocb har 4,828 in-

vånare. Dess areal uppgår till 58,274 tunnland,

hvaraf 3,800 äro kärr och sjöar.

Carlsten» Elias Auajust, docens i theoretiska

filosofien vid Upsala universitet, sedan år 1842.

Sagde år utgaf han, på Latin, en akademisk af-

handling: De principio Ethices Hegeliana, och än-

nu «amma år en annan: Qua sit generalium et

speciaiium inter ipsa ratio; vidare en Svensk af-

bandling, i tidskriften Frey: Om undrets begrepp,

tänkbarhet, verklighet och värde. Under senast för-

flutna året, då den Hegelska filosofien börjat blif-

va mera känd vid ofvannämnde universitet, har

Carlsten framträdt i strid emot vissa delar af den-

samma, genom en skrift: Om rättigheten att kriti-

cera Hegelska 'Philosophien, samt ytterligare med en

akademisk afhandling: Om Negationen.

Carltttens fästning, belägen på en klippö i Bo-

hus läns skärgård, vester om staden Marstrand,

ligger från 90 till 150 fot öfver hafsytan. Med sina

ända till 60 fots höjd af ofantliga gråstensblock

uppdragna murar och sitt öfver 130 fot, från an-

läggningspunkten, höga torn, erbjuder denna fäst-

ning, ej mindre genom sina starka murverk än ge-

nom sitt läge, en den mest imposanta anblick.

Den omkring fästningen ledande rundgatan, eller

'betäckta vägen , är på sina ställen nedsprängd i ber-

get ända till 35 fot. — Man känner icke med sä-

kerhet tiden, då början gjordes tfll dessa för-

svarsverk, likväl synes det antagligast, att de fun-

nes redan under Erik XIV:s krig. Brännefejdens

(historia upplyser, att de voro i fullt stånd redan

år 1612; emedan Svenska faltöfversten Jesper

Kruus derunder afsändes mot Marstrands fästning,

den han likväl måste lemna oantastad, i brist på
belägringsartilleri. Intill år 1667 skall fästningen

(hafva utgjort endast ett jordverk. Vid denna tid

anlades den donjon, som beherrskar den angrän-

sande delen af Kattegatt, samt ännu utgör fäst-

ningens bofvuddel. Då var den likväl ej högre än

20 fot, med öppen vallgång, hvarunder funno?

bombfasta hvalf för besättning, ammunition och

proviant. På östra sidan deraf uppfördes samti-

digt ett fyrkantigt torn, med 5 bombfria vånin-

gar, af hvilka 4 voro bestyckade med 8 kanoner

bvardera. Utanverken voro uppförda af lös sten

och ganska svaga; men det hela understöddes af tre

skansar, nemligen Gustafsborg vid södra hamnin-

loppet, Malepert på östra sidan om norra hamn-

gapet och Hedvigsholm på det i hamnen liggande

skäret af samma namn; hvarförutan ett blockhus

fanns vid stadens norra ocb södra ända. I sådant
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Cavaegte*

skick befenao sig dansa ftesftatftveric, då da, i Juli

månad 1677 , eröfradea af Danskarna under GyHen-
löwe. Sådan fastakigeit blef återlemttad till Sveri-

ge, vidtagos, särdeles 1681 och 1682, vigtiga åt-

gärder till dess försättande i bästa försvarstill-

stånd, hvilket Danskarae> redan påbörjat, under

den tid de innehade deo. Tornets skapnad förän-

drades ifrån fyrkantig till rond, och murarne er-

böllo en tjocklek af 28 fot, jemte sin nuvarande

höjd. De fyra batteriernas skottgluggar igenmu-

rades, och i deras ställe erhöll tornet ett rymligt

batteri ofvanpå det gamla tornet, bvilket bat-

teri täcktes med ett sferiskt hvalf, som med-
gaf ännu en sjunde våning , numera kallad Kongs-

salen, till minne af en frukost, som konung Gu-
staf IV Adolf der en gång intagit. Ofvanpå detta

hvalf uppfördes ännu ett batteri, hvilket bildade

tornets åttonde våning. År 1837 blefvo likväl

dess bröstvärn borttagna ooh tornet försedd med
koppartak, omkring hvars list ett lätt jemstaket
uppsattes, för att förekomma olyckshändelser, ge-

nom de starka luftströmmar
,
hvilka, äfven i lugnt

väder, spela öfver delta upphöjda ställe. Aren
1685— 1687 förstärktes äfven donjonens murar,

så väl utåt fältet som inåt borggården. Batteriet

på vallgången kasematterades , och under samma
bombfasta hvalf bildades en tredje Våning, till att

förvara spannmål; men hvaraf en del, sedan län-

gre tider tillbaka, blifvit begagnad såsom kyrka.

Vid samma tid gräfdes tvenne vatten-cisterner, uti

tvenne af de under batteriet befintliga hvalfven,

till ett djup af 36 fot. Vattengrafvarne, påbör-

jade redan af Dahlberg, men ej fullbordade, äro

nu utsprängda i berget, och alltid fyllda med
vatten. Ännu fortgå arbeten, tillhörande dels be-

fästningen och dels kasern-byggnader, m. m. Till

hamnens försvar äro uppförda tvenne strandverk,

försedda med bombfria hvalf och boningsrum, nera-

Hgeu det förut omnämnda Fredriksborg vid norra

och Gustafsborg vid södra hamn-inloppet. Åren
1737 och 1738 byggdes det förra, i stället för ett

dervarande blockhus, och det senare kom 1781

—

1782 att intaga platsen der ett äldre jordverk va-

rit uppfördt. Af de fordna skansverken Malepert,

Hedvigsholm och S:t Erik synas nu endast några

lemningar. — På Carlsten , som är bestämd att in-

rymma 1,258 mans garnison, ligga året om 90
man af Götha artilleri, och, såsom förstärkt gar-

nison, 147 man från ett af tredje militär-distrik-

tets regementen, bland hvilka ombyte sker hvar

fjerde månad. Under tvenne månader om året

komma dertill 47 man artilleri, och under 5 må-
nader en obestämd styrka arbets-kommendering,

vanligen omkring 20e ä 2&0 man. Största antalet

är under sommaren, eller omkring 490 man; minsta

åter under viltera 237 man. Garnisonen syssel-

sattes med excercis, tjenstgöring och fångbevak-
ning, samt deremetlan med läsning, skrifning, räk-

nekonst och kartritning, m. m. Från längre tid

tillbaka har Carlstens fästning varit en förvarings-

och straff-ort för gröfre brottslingar. Redan år

1700 omtalas, att fångarnes antal var så start,

att det ansågs vådligt för lastningens säkerhet, i

händelse af ett fiendUigt an&U. Under frihetsti-

den och efter konung Gustaf Ute mord förvarades

har åtskilliga för politiska brott* #mda personer.

Numera hitsändas endast grofva brottslingar, hvil-

ka blifvit dömda till lifsfids föstnwgsarbete. Ri-

kets ständer bafva under 1844—43 årens riksdag

beviljat 40,000 R:dr till bestyckning och 93,000
till fästningsverkens fulländande, hvilket, utom des-

sa anslag, från år 1831 kostat staten 141,205

R:dr. På fästningstornet finnes en bläflkfyr* hvil-

ken, med sitt öfver vattenytan mer än 300 fot

upphöjda sken, utgör en ledning för seglare i

Kattegatt. Penna uppsattes år 1781; men utvid-

gades och förändrades år 1836 till en spegelfyr

af första ordningen. Vid klart väder synes denna

fyr 7 å 8 mil ut i sjön.

Cajrtfltrtfua, ett jernbruk i Krigsbergs socken och
Bobergs härad af Östergöthlands län, uppbygdt

år 1682; har 3 härdar och 1,600 skeppcd priv.

årligt smide och 60 skepp:d frälse-smide, allt med
köpetackjern. Hammarska tten åtgör 15 skepp.d 8

lisp:d. Tvenne manufaktur-hamrar finnas äfven bar-

städes. Tillverkningen skeppas på Stockholm. Ägare

äro N. F. Tisell och J. P. Malmevist. Bruksstämpeln:

P. C. B.

CavrlausHl» A. G.» kapiten vid flottan, bar för-

fattat "Anteckningar under resor i England , Frank-

rike och Nederländerna" Född 1796, död 1834

i koleran.

CarlsOn, Stora och Lilla, belägna £ mil vester-

ut från Gottland, utanför Eista socken. På des*

sa öar bafva fordom varit goda marmorbrott, där-

ifrån stenen blifvit bemtad till kyrkobyggnaderna

på Gottland. Kalkbergen, vid deras stränder, stå

såsom höga sönderbrutna murar emot-hafvet. Beg-

ge öarne äro nästan bara. Stora Carlson är of-

vanpå ganska hög och brant, med ett jemnt och

skarpt fält, bvarpå finnas några hoplagda stenhö-

gar. På vestra sidan är det så kallade tjufhdl$( t

inom hvilket ses en stor grotta, i hvilkeo 100
man kunna inrymmas. Lilla Carlson ligger £ mil

från den stora , närmare Gottland , samt är af natu-

ren lika danad, som Stora Carlson. På Carlsöav-

ne har man anmärkt sjöfågeln Torde (Alca), hvilken

värper blott ett ägg. Här växa de fremmande

örterna Gypsophila fasligiata och Ariemiaia ntpestris.

öarne lemna bete för en mängd får, som finnas

här både vinter och sommar. Då konung Erik XHI
år 1433 for ifrån Gottland att bivista Söderkö-

pings riksmöte, uppkom en stark storm, i föjjd

hvaraf skeppet Rosenkrans, bvarpå konungen sjelf

var ombord, förlorade masten innan det hann un-

der Carlson vid Gottland, der konungen med mö-
da kunde komma i land. Skeppet sjönk genant,

tillika med ett annat, som hade 120 man omband.

Catneflei en ganska ansedd handelsfirma i Gö-
theborg. Den äldre Carnegie, David, inflyttade

från Skottland i början af 1800-talet och ingick

i bolag med det Hallska huset, samt etablerade,

efter dess fall, egen röreiso. Efter hans död fort-

sattes den af hans brorson, 9avW 9 född år 1S10,
men hvilken nu mera öfvorgifvit den utländska

handeln, sedan han inköpt de s. k. Loreatxsfca bm-
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ken, pertorbryggeriet, det egentligen enda af det

slaget, ej blott i Sverige, utan i hela norra Ke-
ropa, der tillverkningen år 1842 uppgick till 13,000

exhafVud, samt 337*500 heibuteljer och 225,000
fealfbuteljer, ock sockerbruket, det största i riket,

Vid hvilket tillverkas årligen 4 millioner skalp,

•ocker och 2 millioner skalp, sirap. C. har äf-

ven på egen bekostnad inrättat en skpl& for sina

talrika arbetares barn.

Cttrnieprivioiut. 1 bref och handlingar under me-
deltiden betecknas härmed fastetiden, fastan.

Otroliner. Med detta namn förstår man Carl

XH:s krigare, och många af desse, som uppnådde

en hög ålder, betraktades af det yngre släk-

tet med nästan samma vördnad, som de sjelfva

vid alla tillfallen yttrade för hjeltekonungen. —
Carotiner var äfven namnet på ett silfverraynt,

svarande mot en fjerdedels riksdaler, bvilket dock

kom ur rörelsen i medlet af förra århundradet.

Csurollnsk» medtee-kteurgMka Institutet*

Då några af hufvudstadens läkare, doktorerne Du~
rietz, Beiow, Wattrang och GrtpenflydU år 1663

grundlade den medicinska korporation, som samma
år erhöll privilegier och namn af coHegium medi-

corum, så låg det i planen för denna stiftelse, att

på en gång vara en undervisnings- och pröfnings-

anstalt samt medicinal-styrelse, I denna riktning

fortgick delta collegium under en längre tid, till

dess behefvet af särskilde lärare i de vigtigare

undervisningsämnena påkallade inrättandet af egna

lärostolar, hvarigenom efterhand ett med coHegium

förenadt läroverk uppstod. — I de konstitutioner,

som konung Carl XI år 1683 utfärdade, åkdes
collegium, som då fick namn af collegium medi-

cum, ej endast inseendet öfver medinalverket, utan

det erhöll äfven åliggandet, att anställa examen

medioo-praeticum med alla de in- och utländske

läkare, som önskade att utöfva medicinsk praktik

i hufvudstaden , äfvensom med dem hvilka skulle

anställas såsom provincial-medici eller stadsläkare

i provinsstäderna. I samma stadgar anbefalldes

inrättandet af ett anatomi-hus, der "icke allenast

de uti medicina studerande, utan också chirurgi

måtte hafva lägenhet till så mycket bättre öfning,

vettskap och erfarenhet i detta studii genere att

exercera"; jemväl uppdrogs collegium tillsynen af

det botaniska studium, med afseende på odlingen

af medicinalväxter. — Urban Hjärne, som redan

år 1675 blef ledamot af collegium, anlade, så

vidt man vet, det första "laboratorium chymicum"

hårstades, äfvensom en botanisk trädgård. Johan

van der Hoorn gaf undervisning i barnförlesenings-*

konsten, och anatomien demonstrerades än af den

ene, fin af den andre bland kollegiets ledamöter.

En anatomisk profession inrättades år 1716 och

täl densamma utnämndes doktor Magnu» Bromell.

Denne var liksom Urban Hjärne en för sin tid

särdeles skicklig kemist, och båda Wefro till följe

håraf jemväl anställda såsom assessorer i bergs-

kollegiet, i följd hvaraf äfven det kemiska labo-

ratoriet en tid var gemensamt för de båda kolle-

gierna, men- det användes sedermera förnämligast

Hr jB*taBtt*gi*k* undersökningar, e*h Mef då mv-

derordnadt ensamt bergskollegiet. När göromålen
i detta ämbetsverk mer ock mer drog Bromells

verksamhet från läkarebanan, så lemnade han den

anatomiska professionen , och de anatomiska före»

läsningarne bestriddes derpå en lång tid af collegii

roedici assessorer. Först år 1749 utnämndes en ny
anatomise-professor, nemligen doktor Abraham Bäck

,

hvilken redan en tid bestridt föreläsningarne. Han
frånträdde dock efter kort tid denna lärare-befatt-

ning, när han år 1749 blef utnämnd till konungens

tjenstgörande lifmedikus. Den anatomiska undervis-

ningen öfvertogs nu åter af collegii medici asses-

sorer och bestriddes af dem ända till 1756. Först

detta år blef ordentlig lön på stat anslagen och lä-

rostolen bestämd för anatomi och kirurgi gemen-
samt Den förste innehafvaren af detta embete var

doktor Roland Martin, hvilken innehade detsamma
till 1779, sedan han år 1763 till sitt biträde er-

hållit en prosektor. (Den förste prosektorn var

Magnus Hedin, förut anställd såsom lärare vid den

kirurgiska societetens undervisningsanstalt.) Martins

efterträdaro var doktor Lars Christian Tingstadius,

anatom iae- och chirurgiae-professor år 1779, som be-

klädde detta embete till 1793, då hans adjunkt och

prosektor Anders Johan Hagström, adlad Hagströ-

mer, dertill blef utnämnd. Ar 1761 inrättades tvenne

nya professors-embeten vid collegium medicum , nem-
ligen en i historia naturalis och farmaci, samt en

i ars obstetricia. Förelåsningar i ars obstetricia

hade väl redan i slutet af 1606-talet blifvit håll-

na af van der Hoorn, samt senare af assessorerne

i collegium medicum Nordenheim, Alstrin och Elff;

men doktor David Scholtz, adlad Schultx von Schul-

senheim, var den förste artis obstetricia* professor

på stat. Han innehade detta embete från 1761 till

1778, då han på begäran därifrån erhöll afsked.

Hans efterträdare doktor Johan Kraak förestod em-
betet endast till 1781, hvarefter detsamma öfvertogs

af doktor Jakob Alm, hvilken innehade professionen

till 18*3, då den mottogs af doktor Per Gustaf

Gederschjöld.

Redan 1765 tillstyrkte riksens ständer inrättan-

det af en adjunktur i barnförlossningsläran. Tjen-

sten blef dock icke tillsatt förr än 1767 och till-

delad doktor Carl Ribe, adlad Riben.

Den naturhistoriskt-farmaceutiska professionen

tillsattes äfvensom den obstetritiska år 1761. Den

förändrades senare till en profession för naturhistoria,

medicin och farmaci , och finnes under denna benäm-

ning upptagen i 2:dra paragrafen uti instruktionen för

collegium medicum af år 1797. Redan i kongl. bref-

vet af år 1643, ock yttermera uti collegii medici

privilegier af d. 30 Okt. 1688 heter det: "Det

skulle ock tjetta till medicin» studii practici mär-

keliga befordran, om de medicamenter, som no med
omkostnad och risico ifrån fremmande land inbrin-

gas, och elliest här i landet växa och till fångs

ära, måtte hår anskaffas och ekbereras; och så

framt af våre inquilinis kunde finnas några succé*

denea, i stället för andra simpHcier ifrån vidt be-

lägne orter hit ftrskrifne, skulle derigenom omkåst-

naden besparas ock landsens egna varor eultiveras.

Hvårföre dragé vi till CoHegium Medkum dan Nå-
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dige tillförsikt, att det varder sig sådant latandes

vara anbefallat, och med Överståthållaren* medver-

kan och hjelp tillser, huruledes botanicum studium,

här hemma i landet tillfyllest escoleras kan, och de

personer därtili befordras, som till sådant fallne åro,

och medicince practica, med örters tillskapande kun-

de handen räckta.
1*

Den förste professorn vid ifrågavarande lärostol

var doktor Peter Johan Bergius, hvilken innehade

densamma från 1761 till 1790. Dess förste ad-

junkt var Erik Tuwén, som 1760 utnämndes till

prrefeclus vid botaniska trädgården på Kungsholmen

samt 1761 till historias naturalis och botanices de-

monstrator. Bergius efterträddes af doktor Anders

Sparrman, som lemnade professionen år 1803, då

den mottogs af doktor Konrad Quensel , hvilken dog

ganska ung år 1806 och efterträddes af Jakob Berze-

Hus, som af konung Carl XIV upphöjdes till friherre.

— Ofvannämnde trenne lärostolar lydde omedelbart

under collegium medicum, hvilket redogjorde för de-

ras verksamhet inför ständerna. I dessa redogörelser

af år 1765 förekomma serskilda berättelser från hvar-

dera af de tre professionerna, neml.: l:o af artis ob-

stetricia) professorn & directorn d:r David Schultz,

inlemnad till collegium medicum d. 7 Jan. 1765; 2:o

af anatomi» & chirurgise professorn d:r Roland Mar-

tin i Sept. 1764, om anatomi-inrättningen i Stock-

holm; 3:o af botanices & pharmaceutici professorn

d:r Bergius. Af dessa berättelser inhemtas, att

föreläsningarne, som höllos i tvenne terminer lika

med dem vid universiteterna begagnats både af me-
dici och kirurger, samt Bergii tillika af farmaceu-

ter. Artis obstetrici» professorn läste serskildt tven-

ne timmar i veckan för barnmorskorna. Bergius

yttrar i sin berättelse bland annat följande: "Hvad

nytta dessa föreläsningar gjort, kan nogsamt finnas

af det jag alltjemt haft ett talrikt auditorium, ej

allenast af de studiosis medicinse , som enligt kongl.

reglementet förbindas, att vid serafimer-lazarettet

någon tid uppehålla sig innan de undfå provincial-

medici-beställningar, utan ock af andra unga stu-

diosis; men isynnerhet af de många här i staden

varande fältskärers och apothekares elever och lär-

Ungar. Utom dess har ock åtskilligt hederligt folk

af hvarje stånd infunnit sig vid dessa publika före-

läsningar, eoär örterna om sommaren blifvit visade."

— "Beträffande lektionerna, så ha de blifvit hållna

på det sätt, att de årstider, då ej tillgång varit

till friska örter och växter, har materia medica,

så nr djur- som växt- och stenriket förklarats för

ungdomen", &e. "hvarefter jag visat dess rätta för-

hållande och verkan på menniskokroppen , samt följ-

aktligen i hvad sjukdomar, praxis och förfarenhet

visat, att det verkligen gagnat. Änd tiigen har jag

ock considererat detta simple* pharmaceutice , i an-

seende till de prseparata, som deraf förnämligast bö-
ra och kunna tillredas" &c. &c. I samme lärares

embetsberättelse af d. 5 Maj 1769 yttrar han röran-

de undervisningsämnena vidare : "men som jag tyckt

det ej göra tillfyllest, att blott underrätta mina
åhörare om simplieium medicinska nytta, så har
jag ock indelat någon tid åt den läran, som hand-
leder en nybörjare till att rätteligen skrifva recep-

ter efter de fastställda reglor, som allmänt af lä-

kare blifvit antagna och godkända. Härigenom haf-

va de småningom blifvit ledda på den praktiska va-
gen, uppå hvilken de sedan, genom egen flit och
ett uppmärksamt omhugsande, böra sjelfva framde-

les göra de framsteg, som pryda en läkare och
gagna en sjuk. Till dessa »vetenskaper har jag all-

tid uppoffrat hösten och vinter-terminerna, äfven-

väl vårarne , så länge marken varit bar från växter."

Schultz yttrar i sin berättelse af d. 7 Jan. 1 765

:

"Enligt Kongl. Maj:ts befallningar af d. 18 Okt. 175?
och d. 19 Aug. 1761 skola alla medici, som be-

fordras till praktiska sysslor, tillhållas, att uti ar-

te obstetricia söka undervisning. Några fa bafva

uti vetenskapen gjort vackra framsteg ; men de fle-

sta hafva till dylika ämnen blifvit befordrade, utan

att hafva afhört mina föreläsningar, mycket mindre

hafva de haft något vittnesbörd ifrån mig att uppte.

Ghirurgi hafva hittills icke behöft vid deras befor-

dringar att inlemna något bevis om inhemtad kun*

skap i ars obstetricia, oaktadt för dem, enligt

Kongl. Maj :ts förordnande, föreläsningar hållas lika-

väl som för medici." — 1 samma professors beräl- f

telse af d. 5 Maj 1769 yttrar han: "Vid mitt pro-

fessors-embete har jag efter möjligaste förmåga

bjudit till att uppfylla mina dervid förknippade

skyldigheter. Hvarje vår och höst hafva offentli-

ga föreläsningar i ars obstetricia blifvit hållna, ej

mindre för medici och kirurger, än för barnmorska-

lärlingar. Jag gör mig det hopp, att de först-

nämnde gagnat de dem gifna tillfällen till insigts

vinnande" &c.

Den anatomiska inrättningen under Martin sköt-

tes på ett sätt, som för den tiden icke lemnade

något öfrigt att önska. Det var under honom , som
den utmärkte Murray, hvilken sedermera länge pryd-

de universitetet i Upsala, bildades, äfvensom Bar-

fotb , hvilken sedermera blef först prosektor och der-

efter anatomis-professor i Lund. Den förstnämnde

af dessa var en tid prosektor vid anatomiska in-

rättningen i Stockholm och bestridde äfven under

Martins sjuklighet de anatomiska föreläsningarne.

Under professorerne Martins, Schultz
1

» och Bergii tid

var det medicinska läroverket i flor; alla tre dessa

professorer ^utmärkte sig både som lärare och lär-

de författare. Samtidigt florerade icke mindre uni-

versiteternas medicinska fakulteter. Upsala ägde

under denna period en von Linné, en Rosén von

Rosenstein, Aurivillius, m. fl. och Lund en Rosen-

blad, en WoUin, en Barfoth.

Collegium medicum, så väl som dess läroverk

med lärosalar, laboratorium chemicum, anatomisal,

bibliothek och öfrige samlingar var inrymdt i det

så kallade Kungshuset på Riddareholmen. Då detta

hus år 1802 genom vådeld blef till en stor del

förstördt, så räddades likväl största delen af bi-

bliotheket och samlingarne. När collegium några

år senare erhöll ny lokal i den förras grannskap,

så erhöll läroverket äfven lärosalar och öfrige nö-

diga rum på samma ställe.

Långt före den vetenskapliga; medicinens upp-

komst i Sverige handbafdes läkarekonsten och isyn-

nerhet kirurgien af de så kallade baxd&kärarne eller
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faltsk&rerne. Desse utgjorde en egen korporation

etter etthets-skrå, bestående af ett visst antal mä-
stare mod underlydande gesäller och läresvenner.

Mästaren var lärare, så väl for gesäUerne som läro*-

svennerne , hvarförutan de äldre af lärjnngarne tilli-

ka undervisade de yngre. Denna korporation erhöll

änder ftere regenter mer och mer utvidgade rättig-

heter, och Mef slutligen upphöjd till statsinstitu-

tion, under namn af den KongL Kérvrgiska Societeten,

Vid denna nollos tidtals föreläsningar i anatomi, ki-

rurgi 6c. och vissa tider voro serskilde lärare for

vissa läroämnen anställde och af societeten aflöna-

de, äfvensom lärlingarne begagnade föreläsningarne

jemvål i collegium medicnm. Redan från början af

eoHegii instiftelse finner man, att detsamma åsyfta-

de att beherrska kirurgerne. De senare bestridde

denna supremati i många år genom inflytandet af

nere utmärkte ledamöter och chefer (öfver-direktö-

rerne för kirurgien i riket), Olof Akrel, Ramström,

Theel, m. fl. Det första märkliga angreppet mot
den khrurgiska societetens integritet var anatomise-

professorn Martins inträde såsom ledamot i densam-

ma, emot hvilket flere ledamöter i de skarpaste or-

dalag protesterade hos Kongl. Mnj:t, såsom ett våld

och en kränkning af gifna privilegier. Mari in var

nemligen bildad vid universitetet, och hade ieke ge-

nomgått läroår, gesällskap fic. I samma mån som
antalet af skicklige läkare tilltog i hufvudstaden

och tiUfille till inhemtande af praktisk skicklighet,

si val i medicin som kirurgi, bereddes genom in-

rättandet och förbättrandet af serafimer-lazarettet,

i samma mån blef ock kirnrgernes ställning försäm-

rad och deras anseende forminskadt. År 1797 blef

slutligen, förnämligast genom Carl Fredfik Schultz

fon Schnkenhetms inflytande, societeten upplöst,

och fyca dess ledamöter till collegium medicum öf-

verflyttade. Collegium erhöll nu en ny instruktion!,

i hviiken det bland annat beter: "Alltså och då

KongL Maj:t, på sådan grund, i nåder pröfvat gedt,

att, med upplösande af kirurgiska societeten, uppr-

draga collegium medicnm en odelad styrelse och

tittsyn öfver hela medicinal-verket i riket, så i

favad tiB kirurgien, som medicinen hörer, och K.

M., jemte utfärdande af ett förbättrad t reglemente

för kirurgiska undervisningen och dem som i falt-

skirskonsten sig vilja inöfva, tillika i nåder gran-

skat och öfvervägt i hvad måtto den instruktion,

hvarmed bemätte collegium varit hittills försedt,

fordrar, att till en slik, collegium nu öfverlåten, vid-

sträcktare befattning närmare lämpas och inrättas*,

te. På samma gång utfärdades reglemente för ki-

rurjriska undervisningen &c.
,
gifvet Stockholms slott

d. 28 Okt. 1797. Genom detta reglemente för-

vandlades collegii läroverk till en fältskårs-skola,

som i första hand afsåg bildandet af "kunnige och

öfvade fäHskärer för krigsmagten till lands och vat-

ten, efter en mera scienttfiqne fot." Mäster-ialt-

skarerae (magistri chirurgia?) ägde mottaga lärlin-

gar, tom kunde läsa, skrifva och räkna, ägde till-

börlig kunskap i salighetsläran och försvarliga fram-

steg i fremmande språk, isynnerhet Latinet, samt

innehade na ålder af 15 ér. Efter upprättadt kon-

trakt Mef Krhmgén, på gjord anmälan i coHegtom,

inmatrikulerad. Läromästaren förband sig dervid

,

att undervisa honom i anatomien och den lägre ki-

rurgien, hvarjemte ynglingen skulle tillstädjas att

upparbeta sin kunskap i Latinet samt Tyska och
Fransyska språken, äfvensom att begagna så väl

publika föreläsningar i vetenskapen , om sådana höl-

los der han vistades, som ock kirurgiska operatio-

ner, antingen de af läromästaren eller af andra för-

rättades. Efter minst trenne års lärotid ägde lär-

lingen att antingen i Stockholm hos collegium, el-

ler i landsorten bos andra af collegium der till ut-

sedde examinatorer undergå den första examen. Exa-
mens-protokollet insändes till collegium, som nu äg-
de efter handlingarnes pröfning utnämna ynglingen

att vara chirnrgiae-studiosus , hvarefter han såsom
kompani- eller sqvadrons-fåltskär kunde antagas.

Först fyra år härefter kunde sista examen absolve-

ras. Till denna kunde han bereda sig antingen hos

examinerade mäster-fältskärer i städer, vid rege-

menten och i flottorna, å sjukbusen i Stockholm

och annorstädes, eller ock vid akademierna, men
under 6 månader skulle han tjenstgöra vid lasaret-

tet i Stockholm samt bevista den anatomiska inrätt-

ningen och accouchements-huset , innan han ägde
rättighet att i collegium medicum sig till mäster-

fältskärs-examen anmäla. Denna examen undergicks

i tre afdelningar: l:o i anatomi, historia natu-

ralis och chemia pbarmaceutica; 2:o i fysiologi,

diagnosis It cura morborum, synnerligen de sjukdo-

mars, som förekomma i falt till sjös och lands, chi-

rurgia theoretica, samt 3:o i alla slags kirurgiska

operationer £c.

Medicinm-doktorer eller licentiater, som önska-

de söka kirnrgisk befordran, ägde efter 6 månaders

tjenstgöring vid lazarettet, omedelbarligen till er-

hållande af mäster-fåltskärs-graden genomgå den

tredje afdelningen. — Till uppmuntran för chirorgise-

studiosi att sig i vetenskapen fullkoraligen inöfva,

och till rikets tjenst skicklige göras, anslogos, un-

der collegii medici disposition 2,000 R:dr ärligen

till stipendier för 36 sådane chirurgise-studiosi,

"som efter föregången vederbörlig pröfning, af co 1-

legium befunnos utmärka verklig håg för vetenska-

pen och gåfve det bästa hopp för framtiden, samt

ieke voro i Kongl. Maj:ts och kronans tjenst an-

tagne." Stipendierna delades i tvenne klasser, den

högre klassens 16 stipendier, om 75 R:dr B:ko

hvardera, tilldeltes de mera tillärde, och den lä-

gre, med 20 stipendier, om 40 R:dr B:ko hvarde-

ra, till de mindre försigkomne och på egna tillgån-

gar blottställde studiosi. Stipendium kunde endast

Innehafvas i 8 år. Derjemte anslogs ett årligt sti-

pendium af 300 R:dr B:ko för utrikes resor, till

inhemtande af högre kunskaper i kirurgien.

I sista paragrafen af detta reglemente heter

det: "För öfrigt och då Kongl. Majrt alltid är i nå-

der benägen, att med dess kongl. hägn skydda,

och med ett nådigt afseende uppmuntra vetenska-

pernas skicklige idkare, vill Kongl. Ma:jt härjemte

hafva försäkrat magistri och studiosi chirurgia? om
alla de personliga fri- och rättigheter, som akade-

miska konstitutionerna vetenskapsidkare i allmänhet

tillägga. Ägande följaktligen hvar och en exami-
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nerad chirurgus, att i mån af dess förvärfvade kun-

skap och färdighet lofva sig alla vältänkande» hyl-

lest och benägenhet, såsom utörvande en fri konst

och vetenskap, välgörande for mensldigheten och

nyttig för fäderneslandet." Undertecknadt Gustaf

Adolph, kontrasigneradt M. Rosenblad.

Denna författning, i hvilken man sökt förena

den gamla mästerskaps-undervisningen med den hö-

gre bildningen och strängare pröfhingar, blef illa ef-

terlefd. Mäster-ialtskärerne nnderläto den dem ålig-

gande undervisningen ; examina och betygs* erhållande

underlättades genom konsiderationer; så väl undervis-

ning som examina sköttes till och med i Stockholm

lamt, och arméen samt flottorna erhöllo snarare sämre

än bättre läkarevård än den de förut åtnjutit. Allmän

klagan uppstod härom; bristerna blefvo uppenbara

genom den oskicklighet och oordning i medicinalvår-

den, som ådagalades under krigen i Tyskland och

Finland åren 1806—1809.
Vid riksdagarne 1809 och 1810 väcktes uppmärk-

samheten på detta förhållande, och följden deraf

ar en underdånig hemställan af rikets ständer om
organisationen af ett institut, till danande af skick-

lige fältläkare, i förening med ett garnisons-sjuk-

hus till öfningsskola för institutets elever. Medel

härtill anvisades sålunda: att till institutet ett for-

höjdt årligt anslag beviljades af 3,000 R:dr B:ko,

samt till sjukhusets årliga underhåll 1,825 R:dr

B:ko. Kongl. Maj:t beslutade i nådig skrifvelse af

d. 13 Dec. 1810, att tvenne nya professioner skul-

le inrättas, en för theoretisk medicin och kirurgi,

samt en för praktisk medicin och kirurgi , hvardera

med en adjunktur. Till sjukhus anvisades provisio-

nelt fotgardernes regements-sjukhus, och till lokal

för ett blifvande serskildt garnisons-sjukhus dispo-

nerades hästgardes-kasernens tomt och byggnader

på Kungsholmen.

Till theoretices professor utnämndes prosektorn

vid anatomiska inrättningen doktor Erik Gadelius,

till practices professor öfverfältläkaren doktor Carl

Fredrik Weltzin, hvarjemte professorn i natural-

historia, farmaci och medicin, doktor Jakob Berze-

lius, befriades från undervisningen i medicinen. Nå-
gon tid senare inköptes för läroverket en egen lo-

kal på Kungsholmen
,
nemligen det dervarande glas-

bruket. Läroverket blef dit förlagdt år 1815, och

erhöll följande året vid lokalens invigning namn af

Carolinska Medico-kirurgiska Institutet. Det erhöll

år 1815 ytterligare en ny lärostol i historia natu-

ralis, till hvilken utnämndes professor Bergianus vid

kongl. vetenskaps-akademien, doktor Olof Swartz;

samt ett nytt reglemente, dat. Stockholms slott d.

6 Dec. 1822. Genom detta reglemente bestämdes

institutets lärare-personal till 6 professorer och li-

ka många adjunkter, nemligen: l:o i historia natu-

ralis; 2:o i kemi; 3:o i anatomi; 4:o i theoretisk

medicin och kirurgi; öro i ars obstetricia; 6:o i

praktisk medicin och kirurgi. Denne senare profes-

sor var tillika chef för garnisons-sjukhuset och
skulle der hålla kliniska föreläsningar.

För att blifva elev vid institutet erfordrades an-

tingen att hafva undergått medico- filosofisk examen
vid ett af rikets universiteter eller ock vid institu-

tet hafva undergått en så kallad elev-examen i Ty-
ska, Franska och Latinska språken, mathematiken*
och geometriens grunder, i fysik, fysisk astronomi y

geografi, historia och arithmetik; och borde härvid

en särdeles vigt läggas på språkkännedom, samt re-

diga insigter i mathematik och fysik. Trenne exa-

mina stadgades för ernåendet af chirurgim magister-

graden, nemligen den l:sta i naturalhistoria , kemi
och farmaci, anatomi och fysiologi; den 2:dra i theo-

retisk samt praktisk medicin och kirurgi, ars obste-

tricia och medicina legalis ; den 3:dje i läran om de

kirurgiska operationerne, förbanden och de instru-

mentala förlossningarne.

Ett dyrbart, läroverket från äldre tider tillhö-

rande, bibliothek, förnämligast grondlagdt af stats-

rådet doktor Gasten Rönnow, samt synnerligen föi-

ökadt genom donationer af general-direktören Hag-
strömer, archiatern friherre von Weigel och asses-

sorn doktor Ghristoffer Garlander, blef i den nya
lokalen genom Hagströmers osparda möda uppställd!

,

ordnadt och försedt med tryckt katalog. Serskildla

rymliga lokaler blefvo anvisade till kemiskt labora-

torium, anatomihus, lärosalar och botanisk trädgård.

Lärarne voro vid denna tid: i historia naturalia

d:r Olof Swartz, adj. d:r Carl Stenhammar, professor

i samma ämne 1818; i kemi d:r Jakob Berzelius, adj.

d:r Nils Gabriel Sefström; i anatomi d:r Anders Johan

Hagströmer, adj. dnr Nils Åkerman; i theoretisk me-
dicin och kirurgi d:r Erik Gadelius, adj. d:r Carl Jo-
han Ekström; i praktisk medicin och kirurgi d:r Carl

Fredr. Weltzin, adj. d:r Carl Lorich; i ars obste-

tricia dnr Jakob Alm, adj. dar Jakob Josua Betulim

Institutets verksamhet riktades i enlighet med
reglementets föreskrifter, särdeles på tilldanandet at

läkare för arméen och flottorne. Fältläkare-korpsen

erhöll ock vid denna tid en ny organisation, som
förbereddes af den om vårt medicinal- så väl som
läroverk högst förtjente archiatern doktor Carl

Ehrenfried von Weigel. Underläkare-graderne bort-

togos och bataljonsläkare-tjenster inrättades , hvar-

till endast fullt legitimerade personer kunde befoi-

dras. Undervisningen sköttes med särdeles nit och

drift, tilloppet af lärjungar var betydligt. Ett stort

antal af medico-filosofie-kandidater besökte lärover-

ket och en del undergick äfven der examina. Del
visade sig härvid, att, i allmänhet dessa senare

fingo företräde i kunskaper och skicklighet framför

dem, som icke förut vid universtteterna inhemtat un-
, derbyggnad; inträdes-examina kunde icke heller hand-
hafvas med den stränghet som erfordrades för att

i någon mån sätta dem i jemnbredd med de akade-
miska profven. Emellertid blef krigsmakten försedd

med utmärkt skickliga läkare, och det förnämsta

ändamålet med läroverkets nya skick vunnet. So-
dan sålunda denna första fordran var uppfylld, er*
höll det Carolinska medico-kirurgiska institutet d.

22 Dec. 1822 ett nytt reglemente, deri det heter:

"Wi Cael Johan €c. göre veterligt, att som
egentliga föremålet med det här i hufvudstaden år
1815 inrättade Carolinska Medico-chirurgiska Insti-

tutet varit, att genom undervisning derstädes uti

läkarekonstens så väl theoretiska som praktiska de-
lar tilldana skicklige Läkare för Arméen och Flo4-
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terna, ett tåtet ändamål na mera blifvit upp-,

fyfldt, samt då under Inrättningens fortgång, erfar

rnuhnkin ådagalagt nyttas daraf, att Institutet, i

förening ned harvarande Sjukhus-inrättningar , må
erhålla em sådan organisation, att .pålitlige och till—

vande praktiske Läkare för alla grenar af medici-

nalverket till Statens tjenst kanna danas; alltså haf-

ve Wi med anledning af hvad Wårt Sundbets-Col-

leginm nti f5revarande ämne föreslagit, och så väl

i betraktande af den mera utvidgade omfattning om-
formalte Inrättning nu mera erhållit, som med de lere

under tiden skedda förändringar funnit skäligt, att för

det i hufvudstaden varande Garolinska Medico-chirur-

giska Institutet utfärda ett förnyadt Reglemente" 4tc.

Härvid fastställdes lärarncs antal till 6 profes-

sorer och lika många adjunkter, nemligen: l:o i

historia naturalis och materia medica; 2:o i kemi

och farmaci; 3:o i anatomi; 4:o i medieina 4L chi-

rurgia theoretica; 5:o i ars obstetricia; 6:0 i me-
dierna It chirurgia practiea* Lärarne borde vara

nwdieinae-doktorer eller licentiater samt tillika chi-

rurgiss-magistrar, med undantag af chemim- och

nharmaeia»- samt historise naturalis-professorerne och

adjunkteree, hvilka endast behöfde vara raedicinm-

aoktorer eller licentiater. De studerande skulle hafva

aflagt medieo-philosophiae kandidat-examen. Tiden

lör tjenstgoringen vid sjok-inrättningarne förläng-

des och utsträcktes äfven till allmänna barnhuset.

— Den tredje examen förökades med en ny afdel-

atag för medieina forensis. Denna senare afskilj-

des dock från samma examen genom nytt kongl.

beskt af d. 8 Okt 1828, och öfverflyttades under

namn af embetsprofvet till kongl. sundhets-coUegium.

Efter införandet af det i detta reglemente stad-

gade vilkor, att medico-filosofiska examen erfor-

drades för dem som önskade ernå kirurgiska magi-

stergraden, ock då Garolinska medico-kirurgiska in-

stitutets professorer ansett sig i alla hänseenden bö-

ra höja fordringarne för chirurgia$-kandidat-exami-

aa, nå har antalet af dem som undergått dessa se-

nare mer och mer inskränkts. Sedan flere år till-

baka hafva examina vid institutet varit inskränkta

till operations-examen, anställd med de medicinse-

hceotiater eUer doktorer, som vid de kliniska an-

stalterna i Stockholm slutat den anbefallda tjenst-

goringen. Det oaktadt har läroverket blifvit flitigt

begagnadt af medicinse-studerande från båda uni-

versiteterne, och den vigtiga förändring har inträffat,

att Ti numera i Sverige icke hafva legitimerade lä-

kare» som sakna akademisk bildning.

Vid riksdagen 1834 erhöll institutet ett årligt

anslag till bibliotheket m. m., äfvensom det genom

en kongl. resolution af d. 13 Dec. samma år erhöll

ea andel i det anslag rikets ständer år 1828 be-

viljat åt universiteten och tillämpnings-skolorne, men

kräket icke förr än i slutet af 1834 blifvit förde-

lade De samlingar läroverket ägt från äldre tider

bada dels blifvit förstörde vid den redan nämnde bran-

den i kungshuset å Riddarholmen, dels mycket li-

dit genom fukt i den lokal collegium sedermera åt

detsamma anvisade å ett annat ställe på Riddarhol-

men, hvarförutan återstoden betydligen skadats un-

der transporten till sin nya lokal å Kungsholmen.

Snar. sålunda dessa samlingar voro af ringa omfatt-

ning, så blef den för desamma ursprungligen till—

ämnade lokal till en stor del öfverlåten till boställe

åt institutets inspektor, den ålderstegne högt vär-

derade medicinal-råilet och anatomi» professorn

Hagströmer, som egde serskilt anspråk att bo på

samma ställe der bibliotheket, som han sjelf till

stor del skänkt, blef inrymdt. De rum som till

följe häraf anvisades åt det anatomiska museum

voro af den beskaffenhet, att de icke medgåfvo

kvarken någon ordnad uppställning, eller säker kon-

servation, hvarigenom de samlingar, • som funnos och

hvilka voro af ringa omfattning, blefvo af rin-

ga användbarhet för undervisningen. Denna brist

blef dock till en del afhjelpt, då vår nu regerande,

om vetensksperne nitälskande konung, såsom kron-

prins, under sitt vistande i Florenz lät på egen

bekostnad för institutet förfärdiga en högst dyrbar

samling af anatomiska preparater i vax, med mä-

stareskicklighet utförde af Galenzoli. Denna vackra

och lärorika samling ankom år 1827 och uppställ-

des i det rum, som var bestämdt för professorer-

nes sammanträden. När sedermera år 1835 nya

medel erhöllos, så blef omtankan i första rummet

riktad på inrättandet af fullständiga och lätt till-

gängliga samlingar för hvarje profession. Genom

serskilde medel, hvilko anslogos till hushyra åt in-

spektor blef en lokal ledig, och serskilde salar blef-

vo inredde till museum anatomicum, äfvensom till

samlingar af djur och växter, kirurgiska instrumen-

ter och bandager samt kemiska apparater, droguer

och preparater. Kort efter samma tid, d. 30 Dec.

1835, erhöll ock institutet en förändrad organisa-

tion, jerate befallning att uppgöra förslag till nytt

reglemente. I stället för en Iheoretices och en prac-

tices medieina?- och chirurgim-professor , inrättades

en profession i medicin och en i kirurgi. Fysiolo-

gien och medieina legalis, som tillhört den theore-

tiska lärostolen förenades med den anatomiska. Den

nya regleringen kunde dock till en början endast

partielt sättas i verket, så vida, att fysiologien och

medieina legalis förenades med den anatomiska pro-

fessionen, och kirurgien erhöll en serskild professor

med klinik på kongl. serafimer-lazarettet. Då me-

dicins?- & chirorgiae-practices professionen ej var

ledig och innehafvaren icke ansågs böra rubbas i

den verksamhet som redan var honom föreskrifven,

så inrättades i stället en medicinsk adjunktur, hvil-

ken några år senare förändrades till en extraordi-

när profession i praktisk medicin, med åliggande

att hålla medicinsk klinik på kongl. setafimer-laza-

rettet Ehuru det redan tidigt efter laxarettets stif-

telse blef anbefaldt att unga läkare och kirurger,

som önskade blifva provincial-medici, stadsläkare

eller regements-föltskärer, der skulle hafva tjenst-

gjort ett eller minst ett hälft år under ledning af

öfver-kirurgen eller öfver-läkaren, så saknades dock

länge derstädes klinisk undervisning i egentlig me-

ning. På den kirurgiska afdelningen infördes en

sådan undervisning år 1821 af den dertfll samma

år utnämnde öfver-kirurgen, nu mera general-direk-

tören Ekströmer. Den medicinska kliniken organi-

serades deremet först år 1839 af öfver-läkaren ds
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professor; tffl denna klmik blefvo vfesa salar för in~

värtes sjuke anvisade, och genom dess ordnande Mef
en väsendtlig, under flere decennier insedd brist i

den medicinska undervisningen här i landet afhjelpt.

Då vid läroverkets reglering 1815 förnämligast

bildandet af mililär-läkare afsågs, så var, enligt

detta reglemente, medicin»- <C chirurgi»- practices-

professorn tillika öfver-läkare och kirurg vid kongl.

garnisons-sjukhuset, med skyldighet, att der hålla

medicinska och kirurgiska kliniska föreläsningar

och demonstrationer. Dessa åligganden i förening

med chefskapet för och administrationen af ett så

stort sjukhus, samt de öfrige föreläsningarne och

professors-göromålen ansågos emellertid öfverstiga

en mans krafter. På grund häraf blef ofvannämn-

de professions innehafvare, till följd af serskild der-

om i underdånighet gjord framställning, d. 27 Febr.

1829, befriad från åliggandet, att vara öfver-läkare

vid kongl. garnisons-sjukhuset. Enformigheten af de

bland garnisons-manskapet förekommande sjukdomar,

såsom inskränkta inom ett kön och en viss ålder,

erbjöd väl godt tillfälle för den del af undervisnin-

gen, som afsåg soldatens sjukvård, men lemnade

icke tillfälle till den mångsidigare kännedom om
sjukdomarnes olika förhållanden, som kunde inhem-

tas på ett civilt sjukhus, öppet för olika kön, ål-

drar och samhällsklasser.

Sedan sålunda läkarevården vid garnisons-sjuk-

huset år 1829 blifvit skiljd från den medicinska

och kirurgiska professionen vid institutet, och de

nya professionerne blifvit satte i förening med de

kliniska anstalterna på kongl. serafimer-lazarettet,

har kongl. garnisons-sjukhuset, såsom läroanstalt

betraktadt, uteslutande blifvit en pepiniere för de

lägre graderne i koegl. faltläkare-korpsen. Det är

vid denna anstalt, som nu mera de i faltläkare-

korpsen inträdande yngre medici, under det de vid

* Carolinska institutet fortsätta sina studier, förvärf-

va sig den speciela kännedomen om ocb routinen i

behandlingen af soldatens sjukvård; der de tillvän-

jas till de militära medicinska göromålen och tidigt

få tillfälle att pröfva sina anlag för den mödosam-
ma läkarebanan. Genom denna inrättning, hvars

elever ersatt de fordna militär-kirurgeme, kan krigs-

makten alltjemnt förses med grundligt bildade och

bättre tillvande militär-läkare för de lägre grader-

ne, än förr var fallet, utan att man derföre, såsom

i de fleste fremmande länder, tillskapar en serskild

läkareklass , som under fredliga förhållanden är min-

dre nyttig för landet, än sadane läkare, hvilka ut-

bildas både för den militära och civila sjukvården.

Eleverne vid denna skola, eller de så kallade un-

derläkarne, handledas i det speciela militär-läkare-

yrket af -ge vid kongl. garnisons-sjukhuset anställ-

de öfverläkarne, nemligen öfver-faltläkaren såsom

sjukhusets högste chef, för närvarande konungens

förste tjenstgörande lifmedikus, medicieal-rådet d:r

Thelning, denna inrättnings egentlige organisatör,

samt tvenne sjukbus-läkare, en för invärtes oeh en

för utvärtes afdelningen.

Då under åren 1826 och 1828 en större kom-
mitté var bildad för reglerandet af rikets läroverk,

'

och i det sistnämnde år afgita hetänkandet åt-

skilliga förändringar vid Carolinska institutet Ulf-
vit påyrkade, så föreslog Kongl. Maj:t suftadsm

vid riksdagen 1840, att bevilja ökade anslag tfil

institutet, dels för de materiela bebofven och egen-

domens underhåll, och dels till förhöjda löner åt

professorer och adjunkter, samt till lön för en

serskild lärare i medicin» legalis. Ständerna be-

viljade icke allenast allt hvad konungen begärt,

utan ock ej obetydligt derutöfver med vilkor, att

institutet
n
i öfverensstämmelse med reglementet af

d. 11 Dec. 1822 erbölle en sådan organisation

,

att pålitlige och tillvande praktiske läkare för alla

grenar af medicinalverket till statens tjenst där-

städes kunna danas."

Vid riksdagen 1844 beviljades åter nytt an-

slag till lön för en professor i kliniken för barn»

sjukdomarne, hvilken tillika är öfverläkare ock

föreståndare för helso- och sjukvården vid allmän-

na barnhuset. — För närvarande utgöres institutet»

lärarestat, utom professor honorarius, friherre Ber*

selius, af l:o chemiss- ét pnarmaci» professorn

Mosander, adj. d:r Wilander; 2:o historias nataralis

& materi» medicro professorn d:r Wahlberg, adj.

med. lic. Sieurin; 3:o anatomiae- <C physiologia»

professorn d:r Retzius, adj. tillf. d:r Santesson;

4:o medicinse- & chirurgise professorn d:r v. Dö-
beln, vid hvars afgång professionen blir endast för

medicinen; 5:o chirurgise professorn d:r Ekströmer,

med klinik på serafimer-lazarettet; 6:o artis obste-

tricim professorn d:r Cederscbjöld
,

adj. d:r Kliat;

7:o e. o. medicins» professorn d:r Huss, med kli-

nik på serafimer-lazarettet, e. o. adj. dnr Halat-

sten; 8:o professorn vid kliniken för barnsjukdo-

marna dnr Berg; 9:o t. f. läraren i medicins lega-

lis dur Geilerstedt.

Tvenne utmärkte lärare vid institutet bafva

helt nyligen därifrån afgått, för att emottaga pro-

féssors-tjenster vid universitetemes medicinska fa-

kulteter, nemligen cbemise- Ä pbarmactse adjunkten

d:r Berlin , befordrad till e. o. professor i pharmaco-

logien i Lund och prosektorn d:r Sundevall, ut-

nämnd till anatomi 38 professor i Upsala.

De serskildta institutet tillhörande institutioner-

ne utgöras af: l:o bibliotheket af omkring 9,000

volamer; 2:o kemiskt-farmaceuttska laboratoriet,

med en rik samling af kemiska och farmaceutiska

preparater; 3:o anatomisalen; 4:o anatomiska mu-
seet i 4 afdelningar, neml. en sal för vaxkabinet-

tet, 2:ne salar för osteologien, innefattande folk-

slagens crariier, menniskoskeletter af olika åldrar

£c, djarskeletter och specimina af benens sjukdo-

mar; en sal för fysiologien, innefattande de olika

texturerna, organerna och systemerna i friska till-

ståndet, jemte stadia evolutionis och en sal. för den

pathologiska samlingen i spiritus vini, ordnad efter

samma plan som den fysiologiska; 5:o en frän äl-

dre tider fortgående samling af kirurgiska instru-

menter, bandager ock apparater; 6:o samling af

växter och djur, samt farmaceutiska drogner or

djur- och växtriket; 8:o en kirurgisk instrument-

makare-verkstad, som förestås af herr Alb. Stille.

— Saligt reglementet skulle äfven vid institutet
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fiatots év botanisk trttgård, men den hårtill bt-
sttmda plats har» i brist af medel, ej ännu dertfll

temat användas.

Cshnyelaa» WtthelM» generallöjtnant, K. med
8t~ K. «f 3. O., utmärkta sig under kriget i Po-

• Bern, särdeles vid belägringen af Denmin år 1767,
éut nan anförde garnisonen, bestående af kana eget,

jämte Westerbottens och Södermanlands regementen.

Ban hade fått befallning att utrymma staden, hvilken

ej kunde färsvaras; men hann ej verkställa detta,

ftrrån han såg sig der omringad af Preussiske

trupperna under fältmarskalken Lehwalds befäl,

och måste utstå en häftig kanonad. Han försva-

rade sig dock med mycken mandom och begärde

endast fä afmarschera till följd af sina order, hvil-

ket också medgafs honom, med förbehåll af militä-

risk honnör samt medtagandet af vapen och kano -

ner. Denna kapitulation afslöts d. 1 Jan. 1756.

Följande året förde han befälet öfver den galer-

eskader, som d. 10 Sept. i Frische-Haff slog och

eröfrade hela den Preussiska flottiljen. Tog af-

aked år 1770 och upphöjdes följande året i fri-

herriigt stånd. Född i Grclsby på Åland d. 7

April år 1700, död d. 3 Juli år 1788.

CÄrpelan , Johan Fredrik, den föregåendes

brorson. Sedan han lemnat krigstjensten såsom
generalmajor, utnämndes han till landshöfding först

i Ka/ana län år 1785 och år 1800 i Götheborg,

om hvars hushållning och administration han åda-

galade många förtjenster, och utgaf ett par skrif-

ter om.jordbrukets och landthushållningens förbätt-

rande derstädes.

Qarpelaa, Wilhelm, stats-sekreterare, öfver-

postdirektör och K. af N. 0. , känd för sina qvic-

ka infall och sin embetsmanna-doglighet, men
hvilken förlamades af en stundom något för långt

sträckt obenägenhet för allt arbete. Han dog år

1899, i en ålder af 51 år.

Caraentarlvs. I medeltidens skrifter förekom-

mer icke sällan detta namn, som bemärkte timmer-

wum. I en handling af år 1303 namnes Carpen-

ktrius Ecciesiarum, hvars betydelse man ansett va-

ra: tornresare. Likaledes förekommer någongång

i Svenska medeltids-handlingar ordet carpenta, un-

der betydelsen af timmer.

Cartesiu*. Se: Descartes.

Caiparsnon A Sehinidt drifva i Stockholm den

största sidenfabrik mom Sverige. År 1 844 uppgick

deras tillverkning till ett värde af 129,251 R:dr B:ko.

Gaspara» 9 apothekare i Weissenfels
,
öppnade Gu-

staf H Adolfs lik och balsaraerade det. Konungens

lik skall ännu bibehålla sig temligen likt; framför

allt ögonbrynen, mustacherna och skägget.

Oasper, en konst- och porträttmålare, som 1531

inkallades af konung Gustaf I, och lärer hafva bi-

trftdt med porträttmålningen å Gripsholm.

Gasset, Carl Ctnstaf, lagman, R. N. 0., R. af

Carl Xfflrs orden, född d. 4 Okt. 1783, har vid

riksdagarna åren 1840—1841 och 1844—1845
varit bondeståndets sekreterare. Såsom ledamot af

Ug-kommittéen utgaf ban tablåer öfver de väsendt-

Bgaste skiljaktigheter emellan lag-kommittéens för-

slag och de nu gällande Jorda-, Giftermåls-, Jkstr

I»* éeh Haiidels^haikarna. Uti frimurarelogen har
han hållit tal vid minnesfesten öfver konung Carl

Johan.

Casatrdm* »antael Niklas, kommerseråd, R.

N. 0., ledamot af vetenskaps-akademien, född i Up-
sala d. 4 Dec. 1763, död i Stockholm d. 15 Doc.

1827, hade i sin ungdom bestämt sig för läkare-

konsten, men öfvergaf denna bana, i följd af

ett missförstånd med anatomie-professorn, och in-

trädde i stället i konungens kansli, samt egnade

sin lediga tid åt vitterheten och vetenskaperna,

isynnerhet åt den förra med en framgång , som af

honom lät vänta en skald af första ordningen. Han
vann nemligen, vid 21 års ålder, ett accessit i säll-

skapet Utile Dulci, ett annat i Svenska akademien,

första året af dess tillvaro, för ett äreminne öfver

Torstensson, och följande året akademiens stora

pris för odet: Försynen, hvilket ansågs som ett

mästerstycke. De förhoppningar han sålunda väckte

gingo emellertid icke i fullbordan, antingen emedan
hans skaldeådra härmed var uttömd, eller derför,

att C. hädanefter vände sin håg mera åt embets-

mannayrket och vetenskaperna. Hans vittra arbe-

ten hade likväl gjort honom bemärkt, och han skic-

kades år 1789, såsom kommissions-sekreterare, till

Warschau, der Toll var Svensk minister, och hvarest

han qvarstannade intill Polens sista delning år 1795.

Han flyttades nu som legations-sekreterare till Ber-

lin, derifrån till London, Haag och Dresden, på
hvilket sistnämnda ställe han slutligen blef char-

« gé daffaires. Efter återkomsten till Sverige blef

han kommerseråd år 1808, och 1816 fick han upp-

drag att förvalta den då inrättade vexelkontrollörs-

befattningen. Under sitt utrikes vistande hade han

med mycken flit studerat geografien och gjort sto-

ra kartsamlingar, hvilka af regeringen inlöstes för

6,000 R:dr och nu förvaras i krigs-arkivet. Han
hade i London köpt ett betydligt herbarium, sam-

ladt för kejsarinnan Josefines räkning, hvilket han

sedermera ökade, dels genom ytterligare inköp, dels

genom understöd åt resande botanister. Detta skänk-

te ban åt vetenskaps-akademien, tillika med en del af

sin boksamling. Uplands nation vid Upsala universi-

tet fick hans Svenska örtsamling, hvarförutan sist-

nämnda stad af honom erhöll en gåfva af 1,000

R:dr, hvars ränta skalle årligen tillfalla tvenne ge-

säller, hvilka förfärdigat de bästa arbeten i sitt yrke.

Castovias, 15rik, en af de många, som, i trots

af missgynnande förhållanden, genom egen kraft,

tillkämpat sig ett rum inom den lärda verlden. Hans

fader var pastor vid Smålands kavalleri, och dog

under kriget i Polen, innan sonen var född, samt

efterlemnade sin enka i det största armod. Vid

13 års ålder måste ban gå till Wexjö skola, der

sjelf förtjeoa sitt bröd genom uppassning åt sina

bättre lottade kamrater, och, medelst djeknegång

på landsbygden, förvärfva hvad arbetet ej kunde

inbringa åt honom. Pastorn i Alsheda, Dryander,

lärde härunder känna honom, och dennes välger-

ningar hade han att tacka för möjligheten att kun-

na besöka Upsala. Han var då 25 år gammal. Här

blef han af koagL rådet Gyllenborg vald till lä-

rare åt dennas begge söner, och kunde år 1688 ta-
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ga magistergraden. Vid en dissertation rakade C
yttra den satsen, att "folkets bifall erfordrades till

lagstiftningen
71

, hvilken politiskt kätterska villome-

ning en fjeskande professor genast anmärkte och

sedan inrapporterade till vederbörande, hvarpå följ-

de ett strängt kongl. bref till akademiens kansler.

Castovii lycka var härigenom stängd och han ha-

de hannit 40 år, ntan att vinna någon befordran,

hvilka missöden naturligtvis verkade ofördelaktigt

på utvecklingen af hans anlag.. Han blef likväl ge-

nom sina vänners bemedling akademi-sekreterare i

Dorpt, och qvarstannade der till år 1701, då Carl

XII utnämnde honom till moral, professor i Upsa-

la, till mycken tillfredsställelse, för den akademi-

ska ungdomen. Hans lyckas sol hade likväl fram-

brutit ur molnen endast för att nedgå för alltid,

ty han dog ett år derefter, d. 4 Dec. 1703, i en

ålder af 48 år.

Caanla, ett klädesplagg, hvilket någongång omta-
las i Svenska handlingar från medeltiden; såsom uti

ett inventarium af år 1287. Man är oviss om här-

ledningen af ordet; men deruti ense, att vår Sven-

ska kasjacka eller kassjacka deraf har sitt namn.

Catharina, Erik XI:s gemål, dotter till jarlen

Sune Folkesson och dotterdotter af konung Sver-

ker II. Hon förmäldes år 1243, och gick, efter

sin gemåls död år 1251, i Gudhems kloster, hvar-

est hon afled år 1253 och ligger begrafven der-

städes.

Catharina, dotter till grefven.af Giitzkow, var

konung Waldemar Birgerssons tredje gemål och
lärer hafva dött, barnlös, omkring år 1296.

Catharina, den heliga Brigittas dotter och sjelf

ett af Romerska kyrkans helgon , lärer hafva varit

född omkring år 1335. Af sin fader bortgiftes

hon, endast 14 år gammal, med herr Eggert von
Kurnen till Eggesnäs, men sjelfva brudnatten io-

gingo de båda makarna ett kyskhetslöfte och för-

bytte namnen man och hustru till bror och syster.

De lågo på golfvet med blott en matta under sig

och en dylik öfver sig, samt förde i allt öfrigt ett

lefnadssätt, svarande mot dessa stränga försakel-

se^. Alla föreställningar häremot, äfven af svågern

Carl Ulfson, uträttade ingeating. Några år efter

moderns bortresa till Rom reste äfven Catharina

dit, ehuru hennes man sökte hindra det. Snart

fattades hon likväl af hemsjukan och ville åter-

vända till Sverige. För att afvända henne deri-

från, måste hennes moders skriftefader, Petrus

Olai, i all ärbarhet lyfta upp den unga fruns kjort-

lar och gifva henne ris, hvarvid hon sjelf ropade
åt honom att slå bättre, till dess hon förklarade,

att hemsjukan vore botad. År 1357 blef hon enka
och fick många friare, men åt hvilka alla hon gaf
korgen. En Romersk grefve sökte bortröfva hen-
ne, men första gången afvändes hans tilltagsenhet

genom en hjort, som kom springande förbi och
tilldrog sig hans uppmärksamhet; andra gången
blef han slagen mod blindhet. Catharina följde sin

moder till Jerusalem, förde, efter hennes död, hen-
nes ben hem till fäderneslandet, återvände till Rom
för att bedrifva nnderhandlingarne om hennes ka-
aonisation och blef den första abbedissan i Wad-

stana, der hon dog Marie bebådelsedagen år 1381.

Hon blef kanoniserad först år 1489, genom Stan

Sture d. ä:s bemedling, och hennes fest utsatt tHl

d. 25 Nov. Äfven bon skall hafva skrifvit anda-

liga betraktelser, kallade: Sjdleni tröst, men hvil-

ka ej blifvit tryckta.

Catharina, Carl Vin Knutssons andra gemål, dot-

ter af riksrådet Carl Ormson till Bjurum, gift med
Carl i Stockholm d. 5 Okt. 1438, då han ännu
var riksföreståndare. Efter hans upphöjelse på
thronen kröntes hon i Upsala d. 2 Juli 1448.

Hon undgick likväl att blifva vittne till något

mera än sin gemåls lycka, ty hon afled i Stock-

holm år 1450, enligt andra uppgifter d. 7 Sept.

1451 , i pesten, med beröm för ett ädelt och fromt

sinne, hvarigenom hon icke allenast förljufvade sin

gemåls lefnad, utan äfven sökte ställa till ratta

allt uppkommet missförstånd med konungens om-
gifning. Hon hade med honom nio barn, hvaraf

fyra söner, hvilka likväl alla dogo i sina späda år.

Catharina , Gustaf I:s första gemål , dotter af her-

tig Magnus i Sachsen-Lauenburg, född år 1513,
förmäld i Stockholm d. 23 Sept. 1531 och död

samma dag år 1535. I detta äktenskap föddes

Erik XIV. Politiska skäl hade framför allt för-

mått konungen att ingå det: ständernas flera gån-

ger förnyade uppmaningar att han måtte förmäla

sig, hertigens, hennes faders, tillgifvenhet för

Lutherska läran, svågerskapet med konung Chri-

stian i Danmark och berättelserna om hennes skön-*

het. Prinsessans nyckfulla och besynnerliga lynne

blef anledning till en mindre god sämja mellan de

höga personerna, isynnerhet som drottningen hvar-

ken förstod värdera konungens stora egenskaper,

eller ens iakttaga hvad hennes egen värdighet for-

drade, ty hon nedlät sig till att förtala honom ej

blott inför sin svåger Christian, vid dennes besök

i Stockholm, utan äfven för grefven af Hoja, hvar-

igenom dennes förräderi påskyndades. Hennes för-

tidiga död väckte således troligen ingen saknad
' hos den efterlefvande monarken, men gaf illviljan

anledning att om honom utsprida förklenliga ryk-

ten, såsom att han genom sin hårdhet skulle va-

rit vållande dertill.

Catharina, i Svenska historien känd med till-

namnet Jageltonica (af Jagelloniska ätten), dotter

till Polske konungen Sigismund I, förmäld i .Wilna

d. 4 Okt. 1562 med d. v. hertigen af Finland,

Johan. Då Göran Pehrsson gjorde henne anbud,

att ej behöfva dela sin gemåls fängelse, ntan få

lefva fri, behandlad med all den aktning, som till-

kom hennes höga värdighet, svarade hon: "Ingen

annan äa döden kan åtskilja oss", hvarvid bon vi-

sade dessa ord ristade i vigselringen, den hon bar

på fingret. Hon var af ett mildt och fromt sinne-

lag, men hennes tillgifvenhet för katholska läran

hade en förderflig inflytelse på Sveriges öden, eme-
dan hon inympade denna tillgifvenhet på sin svage

gemål (se: LUhurgieri). Hon följde honom i fän-

gelse och födde honom der tvenne barn: Sigis-

mund och Isabella. Död i Stockholm d. 16 Nov.

1683, troligen omkring 40 år gammal. Hennes

födelseår finnes icke uppgifvit.
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Catharina bar varit namnet ej blott pä flera

Svenska drottningar, utan äfven på en mängd prin-

sessor, nemligtn: l:o Inge den äldres yngsta dot-

ter, förmäld med Danske prinsen Björn Jernsida;

2:o Erik den Heliges yngsta dotter ocb dotterdot-

ter af den ofvannämnda Catharina; bon gifte sig

ned Norrske riksrådet Nils Blaka; 3:o Waldemars
dotter med hans första gemål, död ogift; 4:o yng-
sta dottern till Magnus Ladalås, död helt nng; 5:o

Birger Jarls till Bjälbo äldsta dotter med bans an-

dra gemål, Mecbtild, gift med riksrådet Sigge Gutt-

ormson till Lina; 6:0 Carl VIII:s yngsta dotter

ned hans andra gemål, likaledes död som barn;

7:o Gustaf I:s äldsta dotter med Margaretha, för-

såld med Edzard II, grefve till Ost-Friesland, år

1*559, född d. 6 Juni år 1539, död d. 21 Dec. år

1610; 8:0 Sigismands andra dotter med dess för-

sta gemål, född och död år 1594, samt yngsta

dotter med samma gemål, född 1596 och död föl-

jande året; 9:o Carl IX:s dotter med hans första

gemål, född i Nyköping d. 9 Mars 1584, död i

Westerås cL 13 Oec. 1638. Hon förmäldes, d. 11

Inni 1615, med den då 26-årige Johan Casimir,

pfaltzgrefve till Zweibrucken, och blef i detta äk-

tenskap moder åt Carl Gustaf. Ett fruntimmer af

högt förstånd och begåfvadt med alla en qvinnas

dygder; 10:o hertig Adolf Johans äldsta dotter

med dess andra gemål Elsa Elisabeth Brahe, född

d. 30 Nov. år 1661, död d. 17 Maj 1720; år

1696 gift med kongl. rådet, öfverståthållaren i

Stockholm, grefve Christoffer Gyllenstjerna. —
Dessutom hade både Johan m och Carl DC hvar

sin älskarinna med detta namn. Den förres var

dotter till Hans Larsson och moder till Julius, So-
fia och Lucretia Gyllenbjelm, samt blef sedermera

trenne gånger gift, först med ståthållaren på Åbo
slott Claes Andersson och sedermera med Lars Hin-

rikssson Hordeel, hvilken efterträdde honom, ej

blott i äktenskapet, utan äfven i embetet. Hertig

Carls älskarinna bette Nilsdotter. Hennes fader

hade varit prest i österguthland. Hon blef mo-
der åt den sedermera namnkunnige Carl Carlsson

Gyllenbjelm. Sedan hennes förhållande till herti-

gen upphört, blef hon 3:ne gånger gift, först med
hertigens kammartjenare Gustaf Andersson, då hon
som hemgift erhöll Sundby gård i Södermanland,

derefter med enkedrottning Catharina Stenbocks lif-

medikus Detlof och sist méd ståthållaren på Nykö-
pings slott Sjöblad.

Ctosasuråauft » kejsarinna af Ryssland, skall, efter

isra sammanstämmande uppgifter, harva varit af

Svensk härkomst. Den sannolikaste uppgiften här-

om är följande: Regements-qvartersmästaren vid

Elfsborgs regemente, Johan Rabe, gifte sig i Riga

med en sekreterares enka, Elisabeth Morits, och

förde henne hem till sin gård Germunnared i To-
arps socken af Westergöthland, der bon, år 1682,

födde honom en dotter, hvilken efter sin farmor kal-

lades Catharina, Då Rabe dog år 1684, flyttade

enkan hem till Riga, hvarest hon, af fattigdom, nöd-

gades lemna sin tu-åriga dotter på barnhuset. Här-

ifrån kom Catharina i prostens i Marienburg Glfieks

hat, som barnpiga, blef år 1701 gift med en kor-

poral vid Hfregementet till häst, men hvilken kom-
menderades bort från bröllopsbordet, emedan Rys-
sarne anfallit staden. Han återkom aldrig. Kort
derefter intogo Ryssarne Marienburg och Catharina

föll i general Baners händer. Denne måste icke

långt derefter afstå henne åt Menschikow, hvil-

ken i sin ordning år 1704 nödgades lemna henne

åt tsaren. Hon var då endast 22 år gammal, men
tillvann sig så, genom sin klokhet och försigtig-

het, Peters ynnest, att han i hemlighet gifte sig

med henne år 1711. Sedan hon räddat honom
genom freden i Pruth, hvilken afslöts icke långt

derefter, förnämligast i följd af hennes bemed-
ling, lät han, af tacksamhet, offentligen förmäla

sig med henne i Petersburg, d. 2 Mars 1712.

Då Peter afled, utan att hafva förordnat om thron-

följden, förstod Menschikow att så bedrifva saken,

att Catharina blef af gardet utropad till regerande

kejsarinna, d. 8 Febr. 1725. Hoo åtnjöt likväl

icke mer än två år sin höga värdighet, ty hon dog
i vattusot d. 17 Maj 1727, endast 45 år gammal.
Catharina II , Rysslands kejsarinna, kom under

sin långvariga regering i flerfaldig beröring med
Sverige, oeh tillhör således på sitt sätt dess hi-

storia. Hon var en prinsessa af Anhalt-Zerbst

,

och hennes dopnamn Sofia Augusta Fredrika, hvil-

ket hon utbytte mot Catharina Akxiewna, när hon,

vid 18 års ålder, förmäldes med då varande stor-

fursten, sedan kejsar Peter III, och antog Greki-

ska religionen. Genom sin gemåls störtande från

thronen, uppsteg hon derpå d. 9 Juli 1762. Hon
och Gustaf Hl voro aldrig verkliga vänner; de

fruktade och misstrodde hvarandra, ehuru de låt-

sade ett yttre sken af vänskap. Dels för att bi-

behålla detta sken, dels för att skyndsamt bedrif-

va underhandlingarne, gjorde Gustaf tvenne be-

sök hos sin mägtiga granne, det ena i Petersburg

år 1777, det andra i Fredriksbamn år 1783. Beg-
ge gångerna blef han emottagen med särdeles ar-

tighet. På den första af dessa resor tror man, att

tanken på den s. k. Soentka nationaldrdglen kom till

utveckling (se vidare detta ord).— För att visa kej-

sarinnan en utsökt uppmärksamhet, hade redan hans

fader, Adolf Fredrik, år 1763, utnämnt henne till

riddare af Serafimer-orden, hvilken hon burit, en-

sam bland alla af sitt kön. Politiken gjorde emel-

lertid ett afbrott i de ömsesidiga höflighetsbety-

gelserna, och år 1788 angrep Gustaf henne med
ett krig, hvilket åsyftade ingenting mindre än en

splittring af den Ryska statskolossen. Detta än-

damål förfelades likväl, isynnerhet genom de an-

slag Catharina förenade med Finska regementer-

nas officerare, och hvilka utvecklade sig i det

bekanta Anjala-förbundet, år 1788. Gustaf blef

härigenom, både för sin person och sitt rike,

bragt i de största vådor, och han måste anse

som en lycka, att, utan förlust, ehuru äfven

utan någon vinst af länder, kunna sluta freden i

Werelä. Den utbrastna Franska revolutionen för-

anledde ett nytt närmande mellan de båda medtäf-

lame, men hvilket afbröts genom konungens död.

Då hans son, Gustaf Adolf, nära hunnit sin myn-
dighets-ålder, var man betänkt på hans förmätning,
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244 Catharina kyrka* CatlMMrtM Stenbock.

och Catharinas sondotter, den intagande storforstm-

nan Alexandra, utsågs dertill. Förslaget lärer haf-

va kommit från Catharina sjelf, som hade mycken

benägenhet för detta giftermål, och för att full-

borda det, inbjöd bon till Petersburg den nnge ko-

nungen
,
jemte hans farbroder och förmyndare. De

anlände till nämnda stad d. 25 Ang. 1796. De
båda unga funno sig belåtna med den föreslagna

förmätningen , och den skulle sannolikt gått för sig,

om icke ett oförmodadt hinder kommit i vägen.

Catharina fordrade nemligen, att den blifvande

drottningen ej skulle behöfva antaga sin gemåls

och hans folks religion, utan tillåtas bibehålla sin

egen, och på Stockholms slott hålla Grekisk guds-

tjenst. Hon hade begått den oförsigtigheten, att

utsätta den högtidliga förlofningen till d. 21 Sept.,

innan äktenskapskontraktet var afslutadt. Det före-

lades ej Gustaf Adolf till underskrift, förr än en

stund innan han skulle infinna sig i thronsalen,

der hela hofvet var församladt och Catharina sjelf

väntade. Konungen vägrade att gå in på de före-

slagna vilkoren, sade* att han ej ville tvinga prin-

sessans samvete, att hon kunde enskildt bekänna

den religion, hvari hon var uppfödd, men att hon

offentligen skulle bekänna landets, och att han ej

kunde bevilja henne hvarken något kapell eller

Ryskt presterskap i slottet. Underhandlingarna

härom drogo ut från kl. 7 till 10 om aftonen,

då konungen slutligen förtretad svarade: "Jag vill

icke, jag kan icke, jag skrifver ej under!" gick

in i sitt rum och låste igen dörren efter sig. Då
denna underrättelse meddelades Catharina, föregaf

hon ett illamående , hvilket kanske icke heller var

alldeles låtsadt, och lemnade salen. Denna hän-

delse var den största förödmjukelse, som någonsin

träffat henne, och bidrog sannolikt till hennes kort

derpå timade död. Hon såg väl sedan ett par

gånger konungen; man sökte åter öppna under-

handlingarne, och Gustaf Adolf lofvade, att, när

han blifvit myndig, sammankalla ständerna, till-

fråga dem huruvida de ville hafva en drottning af

Grekiska läran, och, i fall de samtyckte härtill,

fullborda formalningen; men häraf blef ingenting,

och man skiljdes åt kallt och ovänligt. De begge

unga personerna, hvilkas förhoppningar om ett äk-

tenskap på thronen, som kärleken knutit, så oför-

modadt blifvit tillintetgjorda, väckte ett allmänt

deltagande. — Catharina dog hastigt d. 9 derpå

följ. Nov., i en ålder af 67 år.

Catharina kyrka i Stockholm uppbyggdes af

konung Carl Gustaf, på det ställe å Södermalm, der

det s. k. Sture-kapellet stått. Grunden lades d. 2

Maj 1656 och den första predikan hölls därstädes

redan d. 8 Okt. s. å., ehuru kyrkan ännu år 1663

icke var fullbordad. Hon erhöll sitt namn efter

konungens moder. Förstörd af en vådeld år 1723,
uppbyggdes hon åter efter Adelcraatzs ritning och

invigdes följande året d. 18 Nov. Altartaflan är

målad af Masreliez och skall vara en kopia. Kyr-

kans döme anses som ett mästerstycke, i anseen-

de till sin lätthet och fasthet Genom sitt höga

läge är Catharina kyrkotorn det första seglaren

upptäcker af hufvudstaden, då han, från Öster-

sjön, nalkas densamma. Den första telegraf upp-

sattes härstädes. Pastoratet är regalt. Försam-
lingens folknummer är 14,444 personer.

Catharina Maiiadotter. Hennes fader var kor-

poral vid Erik XIV:s lifvakt och konungen fäste

först uppmärksamhet vid henne, då hon, såsomen
srettonårig flicka, satt på Stortorget i .Stockholm

och sålde nötter. Han lät upptaga henne bland

sin systers, prinsessan Elisabeths, hoftärnor, fat-

tade allt mer tycke för henne, och, då hon födde

honom en son, beslöt han att taga henne till sin

gemål. Hon och hennes slägtingar upphöjdes i ad-

ligt stånd, förmälningen gick för sig d. 4 Juni

1568 oeb kröningen följande dagen, liervid bän-

de , att riksrådet Nils Gyllenstjerna , som under mål-
tiden höll kronan, svimnade och fällde den, hvil-

ket ansågs som ett olyckligt förebud. Men det

behöfdes icke några serskildta järtecken, för att

förutsäga tillkommande olyckor, ty dessa stodo

redan för dörren. Hertigarnes uppresning var nä-

ra att utbrista, och den telning, man nu ville in-

ympa på Wasa-stammen, måste naturligtvis på-
skynda utbrottet. Den krona, som Erik satt på
sin älskade Catharinas hufvud , föll tre månader se-

nare från hans eget. Catharina var för öfrigt ge-

nom allt, utom härkomsten, värdig sin höga plats:

skönhet, behag, hjertats godhet, tillgifvenhet för

sin gemål och den allvarligaste önskan att göra så

mycket godt hon förmådde. Genom dessa egenska-

per tillvann hon sig äfven sjelfva sina fienders

aktning, och undgick deras förföljelser. Så ofta

det tilläts henne, sökte hon förljufva sin olycklige

gemåls fängelse. Efter hans död erhöll hon i för-

läning Liuksiala gård uti Kangasala socken inom
Finland, jemte åtskilliga andra förmåner, samt dog
der år 1612, i en ålder af 63 år. Hennes tre

söner hade gått före henne i grafven, men dot-

tern Sigrid lefde efter henne, och bidrog, med sin

man och sina barn, att förljufva hennes ålderdom,

och, så mycket möjligt var, trösta henne öfver

hennes missöden.

Catharina Stenbock, Gustaf I:s tredje gemål,

dotter till riksrådet och riksmarsken Gustaf Olofs-

son Stenbock till Torpa , var förlofvad med Gustaf

Roos då hon, endast 16 år gammal, blef vald till
'

maka åt den 62-årige konungen, hvilken året för-

ut förlorat sin älskade gemål Margaretha Leyon-
hufvud. Detta äktenskap blef väl icke olyckligt,

men är likväl en ibland de lindriga skuggorna i

Gustafs lefnadshistoria. Bruden räckte honom tvun-

gen sin hand, presterskapet satte sig dercmot, eme-
dan hon var systerdotter till konungens förra ge-
mål, och folket ansåg det som en ålderdomssvag-

het. Catharina fann sig likväl i sitt öde, betrak-

tade sin gemål som en vördnadsvärd far, och glöm-
de aldrig sin första kärlek, hvilket konungen sjelf

ej kunde undgå atl erfara, då hon någongång i

sömnen medvetslöst talade derom. Enka år 1560,
lefde hon ännu i 61 år, för att blifva vittne till

sitt fäderneslands mångfaldigt skiftande öden, nå-
der denna långa tidsföljd, och dog på Strömsholm

d. 13 Dec. 1621, 86 år gammal, den högsta ål-

der någon Svensk drottning uppnått.
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CntfcetoMlw kallas en del af bfekojpslöuen»i

Land* stift, och hvilkea tillhört deasamma från

arminnes tider. Konung Fredrik 01 anslog den

ta akademien i Köpenhamn; men då Skåne före-

nade* med Sverige, blef den åter anordnad"till bi-

shepslön derstädes.

QnUurieie socken. Se: Rönö.

Cfctturftmeme**, «n kongsgård, belägen i Låstads

socken nf Wadsbo hårad och Westergöthland, är

anslagen till löningshemman åt konungens befall-

uagshafvande i Skaraborgs län. Här föddes den

ryktbare kemie-professorn Torbern Bergman.

ftrtfcrlmefcer*, jernbrnk. Se: Ocketooverke*.

CMkrisnieBJolam» jernbrnk, beläget i Skållerods

socken af Nordals härad och Elfsborgs län; har

2 härdar samt 1,133 skepp:d 6 lisp:d privil. år-

ligt smide, med köpetackjern. Hammarskatten är

11 skepp.d 6 lisp:d 13 skålprd. Brukets tillverk-

ning skeppas på Götheborg. Dess smidesstämpel

är O»; ägare G. Silfversparre och medintres-

senter.
/

CatlurlMeliolui. Se: Horsnäs.

CatkrlneaåU , annex till Fmstuna, beläget i Daga

kontrakt af Strengnäs stift, 2£ mil S. från Marie-

fred; består af 14 £ mtl. och har 325 invånare.

Arealen utgör 4,814 tunnl., hvaraf 1,110 äro

sjöar och kärr. Adr. Södertelge.

GeeUtot Blot-Svens syster, gift med en Jedward

Taordsson, måhända af Bondeslägten , blef moder

it Erik den Helige.

Cecilia, dotter af riksrådet Måns Carlsson till Eka

och Sigrid Banér, gift med riksrådet Erik Johans-

son Wase, blef i detta äktenskap moder till Gu-

staf Eriksson, sedermera konung Gustaf I. Efter

Stockholms blodbad blef bon, jerote flera andra

förnäma Svenska fruar samt tvenne af hennes

döttrar, bortförd af Christian till Danmark, der

många af dem omkommo af köld och elak meöV

fert i det s. k. Nå Tornet i Köpenhamn.

CeeUfta, Gustaf I» andra dotter, född i Stock-

holm d. 6 Nov. år 1540, och död i Brussel år

1627* Hon kallades "den skönaste af sitt kfin
n
,

oeh år bekant för flera äfventyr. Då hennes äl-

dre syster Catharinas bröllop firades om hösten

år 1&&9, hade hennes svåger, den unge hertig

Tokan af Ost-Friesland, gjort sin broder sällskap

till Stockholm och här blifvit bekant med Cecilia.

Deras förtrolighet öfversteg likväl snart anstän-

dighetens gränsor, och i stället att söka en lag-

lig formälning, för bvilken inga hinder tyckas haf-

ra bordt möta, glömde de sig ända derhän, att

de stämde nattliga möten, som snart blefvo kända.

Under de nyförmäldes hemresa qvarstadnade des-

sa några dagar i Wadstena, och här öfver-

raskndes hertig Johan af prins Erik nattetid i Ce-

ctttas sängkammare. Häftig och oförsigtig som

vanligt, gjorde Erik det skandalösa uppträdet all-

mänt bekant och skickade hertigen fängslad till

Stockholm. Den gamle konung Gustaf oroades

mycket härofver, helst som han nu ej kunde

undgå att med strängt alfvar behandla saken, ock

man fruktade för de brottsligas Hf. Slutligen lät

han likväl, genom anArvandtornes bemedling, hHcV

ka sig och hertigen släpptes ur sitt fängelse, se-

dan han förut med ed bekräftat Cecftias oskuld.

Han förmälde sig aldrig, men förde ett aktadt Hf
och dog älskad och saknad. Icke så den felakti-

ga prinsessan. Hon fortsatte det lefnadssätt, bvar-

till ofvanbeskrifna händelse var en början. Hen-
nes skönhet och stora hemgift lockade flera fria-

re, nf kvilka Christoffer, markgrefve af Baden-Ro-
denmachern, slutligen blef hennes gemål. Hon blef

honom likväl icke trogen, han icke lycklig och
deras barn lände föräldrarna bvarken till glädje

eller heder. Tredje sonen, Johan Carl, som blif-

vit Maltheser-riddare, uppsökte år 1594 i Ant-
werpen sin moder, begärde magistratens tillåtelse

att föra henne derifrån, och då hon ej godvilligt

lydde, drog han henne i håret — hvars guldfärg

poeterne förut besjungit — sparkade henne och
vred hennes arm nr led, hvarefter han instängde

henne någonstädes på landet. Man vet ej hvar
hon lefvat under senare åren, endast att hon gjort

det nog länge, för att ångra sig, samt att i

förakt och fattigdom bota för sin lättsinnighet,

ty hon uppnådde 87 åTs ålder. Efter sin mans död,

år 1575, hade hon Öfvergårt tm katholska läran.

CeelesHnorgli 9 Vredrik, protokolls-sekreterare,

född på Stjernfors bruk i Lindesbergs bergslag

d. 17 Juni år 1784, död på Dalkarisbytte bruk

d. 19 Jan. år 1835, var en af dessa rikt begåf-

vade, på hvilka både natur och lycka slösat sina

bästa skänker, och dem de gifvit medel att gå
nästan hvad väg de ville till äran, men hvilka,

liksom ovissa i valet, just i följd af detta öfver-

mått, endast ofullständigt begagna deras skänker.

— Cederborgh, son af förmögna och aktnings-

värda föräldrar, ingick, efter slutade studier, i ko-
nungens kansli, och skulle der troligen kunnat

stiga i värdigheter lika snart och lika högt som
någon annan, om han velat fortgå på embets-

mannabanan, ty han hade redan, vid 26 års ålder,

hunnit till protokolls-sekreteraregraden ; men han
afbröt henne redan följande året, och emottog icke

ens den förhöjning i titeln , som vid afskedstagandet

erbjöds honom. Hans fader hade delat hälften af

sin egendom emellan sina begge söner. Fredrik,

den yngre, hade kunnat lefva ett stilla, förnöjdt

Hf, i skötet af den natur, han så högt älskade;

men en viss orolighet i lynnet (enligt en upp-
gift, obenägenheten för ett föreslaget giftermål)

förde honom tillbaka till Stockholm, der han an-

lade ett boktryckeri, en rörelse, som han likväl

hvarken gaf sig ro att sköta eller på hvilken hän

skördade någon vinst. Han tröttnade också efter

några års förlopp dervid. År 1816 började han
ntgifva tidningen Anmdrkaren, bvilken, besynner-

ligt nog, blef den källa, hvarur den Svenska
oppositionspressen sedermera flutit, ehuru ingen

kunde vara mindre benägen eller skicklig att

uppträda som oppositionsman, än han. Hans lynne

var nemligen i högsta grad fredligt och fördrag-

samt, och ehuru han brann af kärlek till rättvi-

ga, af hat mot våldet, egennyttan och allt slags

moraliskt ondt, vwr han likväl alltför mild och

godsint, att kunna gå med stränghet till väga emot
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Cedeitijetnu*

_n£gon, ens sia egen farit, om tet haft då90b

•Man. Haas blad Mef Ukvi) ett medel, hverige-

nom oppositionen uttalade sig. Oetta ådrog tid-

ningen en och annan indoagning; men fram var

så qfvertygad om utgifvårens egen fredsamhet,

att han snart återfick aigifaingsrntteu. tian öt-

yergaf dock snart denna obehagliga eysselsäti-

mag och nedsatte sjg år 1893 fö» alllid på
landet,, der han Mef lycklig make och aasfar

der, men der haa förtrycktes ar de siaas krete

långt förr än bana starka helan låtit förmoda,

gegåfvad med mindre vanliga målare-anlag och

med mycket sinne för naturkunskap**, skulle han

kunnat blifva antingen konstnär eller vetenskaps-

man,) om han användt något keaiftåanåe på ut-

vecklingen af sina anlag; men behofvel förmådde

honom ej dertiH; ärelystnadens sporre äggnde ho-

nom icke heller och han lät dam således slumra.

Det enda verlden känner om honom, är att han

var litteratör, och afven detta erfor hon blott af

en tillfällighet. Hans första skrift — ty arbete

kan det ej kallas — var en raman: Uno von Tra-

senberg, hvilken utkom år 1808, ögonblickets alster

och tryckningen ett infallets verk. Den gjorde ett

utomordentligt uppseende och kan anses som fader

för den Svenska roman-litteraturen. Ottar Traliing

följde kort derpå; men dermed var också Gedei>-

borghs litterära verksamhet slut, ty de följande

alsterna af hans penna: Resan genom Hfvei, kome-
dien Riddarkandidaten

y
John Hall, Grefoe Pankrace,

m. m. äro ej jemförliga med de förra, ehuru äf-

ven de andas samma humoristiska lif, samma nä-

stan omedvetna uppfattningsförmåga, samma na-

tursinne, samma okonstlade naivitet Hans vittra

alster voro barn af samma öppna sinne för natur

och konst, som röjde sig i hela hans väsende, men
hvilket han aldrig bemödade sig att utveckla.

Hade han någonsin känt behofvet* skulle han tro*-

ligen blifvit mycket för verlden; nu blef han ang
för sig sjelf, för sin egen tillfredsställelse, för

sin omgifnings lycka, och mera begärde haa ej.

Cedercrantx, Johan, son till theol. lektorn i

Strengnäs, Malmenius, ingick i tjenst vid Liflåad*-

ska general-gavernementet och användes såsom bi-

träde vid åtskilliga beskickningar till Ryssland och

Polen, erhöll af drottning Christina inseendet fif-

ver alla hennes underhållsländer och utnämndes

slutligen till ståthållare öfver Gottland och Öland.

Han var, år 1677, hennes sekreterare i Rom; men
ådrog sig hennes missnöje, troligen emedan han

ville arbeta på fäderneslandets intresse och detta

råkade i strid med drottningens fördelar och af*

sigter, hvårföre hon gaf honom afsked i ganska

onådiga ordalag. Detta skadade likväl icke hans

anseende hos Carl XI, hvilken uppdrog honom
samma befattning öfver de ofvannämnda öarne,

som drottningen förut gifvit honom» oeh upphöjde

honom i adligt stånd, hvarvid han antog namnet
Öedercranfc. Död i Strengnäs d. 21 £ec. 1690,
i en ålder af endast 44 år, med namn af en, red-

lig och skicklig embetsman.

Cedercreut* » IIerman 9 son till brukspatronen

Tersmeden. Då hans stjuffader, landsböfdingen Fol-

kera adlades under namnet Ct4er<»*un, ttef han,
jemte sin broder, upptagen under hans nummer.
Vid 17 nes ålde* ingick han i Sven nofrätt, an-
vändes sedan såsom ambassad-sekreterare , skfckades

år 1707 tdl Carl XII i Alt-Raastadt ooh 1709 tfli

Bender, der han af konungen användes i åtsUKga
uppdrag och derunder utstod många faror. Btt
bevis på tidens beferdringssystem oeh samma ti-

tels olika betydelse under olika tidskiften är, att

Cedercreutz först dr 1718, efter Carls död, be-
fordrades till kongl. sekreterare. Han blef likvil

följande året upphöjd i friherriigt stånd, steg se-

dan efter hand till stats-sekreterare för utrike*

årendema, president i kammar-revisionen, riksråd,

vid ordnarnas instiftelse K. af N. O. och slutfigen

aerafimer-riddare. Kort derefter grefve. Sin hi-

storiska märkvärdighet har han deraf, att han af-

alutade den bedröåiga freden med Ryssland, år

1743, hvaröfver likväl både konung oeh ständer

förklarade honom sitt välbehag. Äfven Ryska kej*

sarinnan omfattade honom med mycken ynnest och
prydde honom med Andrese-orden. Född d. f3
Febr. 16S4, död d. 14 Nov. 1754, då hans gref-

liga ätt utgick med honom.
Oederfcjelm. Denna slägt härstammar från en

bonde på norra Jutlaad, Olof, hvDken inkom till

Sverige år 1615. Hans son blef borgmästare i

Sala; sonesonen antog namnet Palm, blef lands-

höfding i Skaraborgs län oeh adlades nnder nam-
net Ceäerhjeim. Denne hade tvenne söner, af hvfl-

ka den ene* «ermasd, blef president i Götha
Jiofcätt oeh dog år 1741 nära 80 år gammal, med
namn af en rättvis, verksam oeh kunnig embets-

man; den andre,

Cederhjelim, JTaaltta, som användes på den

diplomatiska banan, deltog i fredstraktaten med
konung August i Polen, följde sedan Carl XII tål

Paltava, blef fangen därstädes, men fick resa hem
mot förbindelse att återkomma inom fyra månader,

tian begaf sig då till Stockholm, der han medde-
lade regeringen underrättelse om konung Carls

lyckliga ankomst till Daieperströmmen, och atiem-

nade tsarens förslag till fred, hvarmed likvil

troligen var föga alfvar. Han återvände tfll sm
fångenskap och qvarblef der ända till fredsslutet.

Hemkommen år 1721 utnämndes han till state-

sekreterare och 1723 till riksråd, men tog afsked

därifrån år 1726, i anledning af åtskilliga mot
honom gjorda beskyllningar, hvilka sannolikt ha-
de sin grund endast i en hofintrig, emedan han

delade grefve Wellingks politiska åsigter. Född
1673, död 1729.

Oeslermjelmtf Csurl •Ctaataf» sen till den *£»

vannämnde presidenten i Götha hofrätt, gick i Hol-
steinsk tjenst och skkkades som minister till Psh
ris, der han åsamkade sig en sådan skuld, att

han år 1723 eller 1724 bysattes på Cbatelét,

hvarest han tillbragte hela sin öfriga lifstid oeh
afed år 1740 i en ålder af 46 år. Till afias

förvåning fortsatte han i detta fängelse samma slö-

sande lefnadssätt, som han förut fört. Såsom *tt

prof derpå anmärkte man, att han endast i pest-

penningar årligen utgaf 4,-000 livrés. lagen visste
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hw han tog medel härtill. Han kar utgifvit åt- namnvärdigheter, som i Sverige ktinna erhållas , till

sköliga mindre skrifter, såsom: En Kärleksbalk, öfverste^kammarjonkare
,
serafiiner-riddare, grefve

ea brefvexling på vers med Dalin, o. s. v. De och excellens, oeh tillbragte sin återstående Kfs-

vero författade dels på Svenska, dels på Fran- tid på sin egendom Säby, eller i Linköping, dér

tyska. Lyckligast var han likväl i sina epigram- han emottog besök af den kongl. familjens med-
per, hvilka cirkulerade ati afskrifler både inom lemmar. Han anslog 150 tunnor spannmål årligen

Frankrike oeh Sverige. Han tyckes halva varit tal en pensions-anstalt för adeliga enkor, och af-

aasedd såsom en fin stateman, rådfrågades af de led d. 8 Febr. år 1841, i en ålder af nåra 86 år.

förnämste sådane, och var, inom sitt fängelses ma- Hatt tecknar sjelf sin lefnad och sitt lynne i föl-

rar, mera än de fleste af dem, hemmastadd i ka- jaade ord: "Jag uppsänder till försynén de var-
inaetteruas politik och intriger. måste tacksägelser för den mer än lyckliga stäQ-

Cadevsij^IJBu, Jästa* Carl, kammarherre, kam- ning, i hvilken jag alltid befunnit mig. Nöjen i

marvättsråd och sedan kommerseråd sanlt K. af unga år, oberoende välmåga f mannaåldern; ehuru

W, 0., född d. 11 April år 1734, död d. 20 Det. sjuklig a ålderdomen, inga rysligare plågor."

år 1795, var en på sin tid utmärkt maa, både Cedejrlijélin, Marajas-etnia Magdalena, född

som ämbetsman och riksdagstalare, hvilken isya- grefvinna Stenbock, var hedersledamot af akade-

aerhet vinnlade sig om national-ekoaomien, och mien för de fria konsterna. Född 1744, död 1822.

har deri utgifvit åtskilliga skrifter, såsom Tankar Cederaehiftld* Ätten härstammar från justitie-

om kandtverkerier, Tankar om spannmékbrist oöh borgmästaren i Gefle, BHas Gavelins, hvars son,

égrhet, samt tidningen Sanning och Nöje. Pehr, född år 1625, död 1697, blef juris profes-

Ccdertejelm, fierutnnd Ludvig» son till pro- sor i Upsala och sedaa assessor i Götha hofrätt

sideaten i Åbo hofrätt, friherre Germund Carl Cc- samt general-inspektör öfver alla fiskaler i riket,

derhjelm, var en af desse lycklige, hvilka naturen d. v. s. angefar detsamma som justitie-kansler.

och da yttre omständigheterna rikeligen försett Dan var en lagfaren man, hvilken utgifvit några
med allt som behöfdes, att föra ett gladt, obero- skrifter i sin vetenskap, och dessutom känd för

ende, njuioisgsrikt lif , och hvilka, utan att ingripa i särdeles rättskaffenhet och verksamhet. I sin ung-
bändebernas gång eller verka på verldea omkring dom var han en stark disputator, och lät af sin

äg, åro nog för sig sjelfva samt finna sig belåfr- ifver en gång, vid en disputation mot professor

ne-genom denna sjelftill räckligbet. Han ingick helt Sche&er, hänföra sig till alltför mycken häftighet,

ang i hofvets tjenst, hvartill både härkomst och hvaraf en tvist uppkom, under hvilken han be-

lynne bestämde honom, blef lifdrabant hos Gustaf skyllde sia motståndare att lära ungdomen konun-

II, hvilken plats då var af mera betydenhet än gamord, våldtägt och andra laster, hvårföre han

den sedermera blef, ådrog sig snart hans upp- ålades göra S. afbön inför konsistorium,

jaärksamhet genom sina angenäma umgängesgåf- Cederscfclftld , Fredrik Johan , son till qvar-

rer, och var honom följäktig, bvart han begaf tennaståren vid adelsfanan, Stefan Casper Ceder-

sig. Dessa gåfvor förskaffade G. alla de utmär- schiöld, jur. et fil. pract. professor vid Lunds uni-

kshcr och de sajqballs-företrädea han nnder sin versitet, från år 1808 till 1836, då han, i anseen*-

iefhad erhöll, ty i statens tjenst kan han egen**- de till en försvagad belsa, begärde och erhöll tjenst-

bgen sägas hafva gjort nära ingenting. Han af* ledighet, samt blef först kyrkoherde i Hardeberga

såadae emellertid, med general Kaulbars, såsoni -och Sandby församlingar, sedan i Stäfvie och Lac-

kavajjer, med en beskickning till Petersburgs år halänga. Innehade akademiska rektoratet åren 1811

1774; anställdes sedan såsom kornett vid lifdra» aeh 1824, samt var 1836 i tur att för tredje

goneroa, hvarvid han efterhand befordrades till gången mottaga rektors-värdigheten , men hans helsa

major, gick i Fraasysk tjenst, uppsteg der tiH var vacklande och han undanbad sig derföre denna

öfvärste, reste genom nästan hela Europa och befattning, samt begärde och erhöll vid denna tid

älven till Spanska hären, som belägrade Gi- ständig tjeastledighet från sin professorsplats, ef-

braltar, men deltog icke i belägriagea; följde ter att i 37 år hafva varit akademisk lärare och

Gastaf IH till Italien; bivistade 1788 års falt- i 30 år professor. Blef ledamot af nordstjerne-

tåg, man, som det tyckes, utan att samman- orden i$37. Har utgifvit: Allmän inledning Ml
träffa med fienden, och tog afsked, likasom fle- apriorisk atitr réhonel pligtldra ,— Menniskors apri-

ra andra af haas stånd, då säkerhetsakten påv ortika eller ratumeta pligtldra, — SlatsapriorUka

tvingades ridd och adeln; gjorde nya rosor till pHgtldrane propddevllk, m. m. Född den 25 Mars

det södra Europa, fick, efter 180» års revolution, år 1774.

anbud af ministerposten i Paris, men andaabad sig Oederscfetftid* Pefer Gastaf» den föregåendes

dem, liksom nan förut gjort med chefskapet för yngre broder, född d. 4 Sept. år 1782, egnade

hertig Fredriks hof oeh förste staUmästare-befatt- sig åt medicinen och promoverades år 1808. Haft

atagea hos hertiginnan af Södermanland; emottog hade radan förut varit förordnad till läkare

dock, af den nye throafö^jaren, det ärofulla upp- vid södra arméns aHmånna sjukhus i Lund, blef

draget af guvernör för arfprinsen Oscar, men han sedermera anat. prosektor och lärare i pastoral-

tyckes hafva betraktat äfven denna befattning me- asedicinen dcrstädes, men nedlade dessa befattnin-

ra sota aa hederstitel, än som ett verkligt embete^ gar och flyttade år 1813 till Stockholm. Hår

aah nedlade dea åter den $0 April år 1815. Un- gjorde han först uppseende genom den ntgHha

dar tiden hade han blifvit befordrad till alls de Jaamako för animai magnetism oeh det praktiska
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användandet af denna konst såsom läkemedel, samt

företog på allmän bekostnad en resa till Berlin,

för att taga närmare kännedom härom. År 1ÉM7 ut-

nämndes han till e. o. och 1822 till ord. profes-

sor i barnförlossningskonsten vid Garotinska insti-

tutet i Stockholm och director vid allmänna baras-

bördshuset. Led. af V. A., E. af W. och N. 0.

Professor C har atmärkt sig, icke blott som lä-

kare och vetenskapsman, utan äfven såsom offent-

lig person och intager ett ' af de främsta rom-

men bland våra riksdagstalare. Redan år 1815
framträdde han med planen till en realisation af

bankens sedlar, och har sedan, vid hvarje riksdag,

visat sig som en varm fosterlandsvän och försva-

rare af konstitutionens och frihetens sak. Många
prof af medborgerligt förtroende hafva också till-

fallit honom. Han har varit inkallad i konstitu-

tions-utskottet, i stats- och banko-revisionen, i

revisionen öfver Götha kanalverks räkenskaper, m.

m. Såsom författare har han utgifvit åtskilliga

skrifter, dels i sin vetenskap, dels i politiska äm-
nen, såsom: Handbok för riksdagsmän, — Riksda-

gen dr i7i9, — Försök att bringa Sveriges grund-

lagar i system, — Register öfoer grundlagarna, —
Handbok för barnmorskor, — Om qvinnans sidgtlif,

m. fl., utom åtskilliga uppsatser i vetenskaps-aka-

demiens och läkare-sällskapets handlingar samt i

allmänna tidningar.

Cederstrttnt, Olof» son till d. v. pastor prima-

hus i Stockholm, sedan biskopen i Westerås, Carls-

son, ingick i kansliets utrikes expedition och skic-

kades år 1712 till Carl XII i Bender, hvarest han

deltog i kalabaliken, blef dervid fången och tilli-

ka med konungen i sex dagar innesluten i samma
rum, följde honom till Stralsund, samt, efter dess

öfvergång, till Skåne. Sedan han bestrid t åtskil-

ligå civila befattningar, upphöjdes han ändtligen

år 1739 till riksråd, och utnämndes till preses i

den kommission, hvilken skulle revidera kammar-
verket, samt i en annan, som bade till föremål Fin-

lands upphjelpande efter freden i Nystad. Såsom
biskopsson var han, jemte sina bröder, sjelfskrif-

ven adelsman, men upphöjdes år 1731 ii friherr-

ligt stånd. Född 1669, död 1745 och begrofven

i Solna kyrka, hvarvid han bars till grafven af

sina 12 söner.— De bevisade tretton år senare äf-

ven sin moder samma tjenst.

CedeMtrtfm» Rudolf, son till överstelöjt-

nanten, friherre Glas Gederström, egnade sig åt

sjötjensteu , men blef först, sedan han bivistat

tvenne sjöexpeditioner, fendrik på stat." Kind af

konungen, genom en beskrifning öfver ön S:t

Barthelemy, den han författat på stället, be-

lönades han der/öre med ea gulddosa och en

löjtnants-fullmagt. Under 1788 och 1789 årens

sjökrig utmärkte han sig såsom en god och

käck sjöman, utförde år 1790 en lycklig ex-

pedition till Roggervik, såsom chef för ea liten

eskader, bestående af två små fregatter och tvea-

ne briggar. Då han ditkom, den 17 Mars, var

farvattnet ännu belagdt med is, men G. landsatte

'sitt folk, stormade fästningsverken, tvang plat-

sen att kapitulera, föraaglade dess artilleri, för-

störde förråderna och brandskattade staden. Han
utnämndes till major och R. af S. 0. Flera an-

dra uppdrag anförtroddes honom, såsom då kan,

år 1801, erhöll befälet öfver en eskader af 7
linjeskepp och 3 fregatter, hvilken skulle agera

emot Engelsmännen, vid det då yppade missför-

ståndet med Brittiska kabinettet; men det kom
likväl icke tfll några fiendtligheter. Lika litet vid

den expedition till Tripoli, hvilken följande året

anförtroddes friherre G. År 1808 anförde lan
expeditionen till Gottland, för att derifrån för-

drifva Ryssarne, hvilket lyckades; men man har

tadlat C. för det han lät dem aftåga endast mot
löfte att ej tjena mot Sverige, då han kunnat

taga hela styrkan till fånga. Efter år 1810 nåd-

de C:s lycka sin höjd. Han tjenstgjorde 1811
som vice landsböfding på Gottland, fick 1812 be-

fälet öfver ett landstignings-företag mot Danmark,

hvilket ej blef af; utnämndes tfll guvernör på
Guadeloupe, hvilket embete han dock ej kom att

tillträda; förde befälet öfver flottan mot Norrige,

tiir dess han aflöstes af grefve Puke, då det ak-

tiva kriget började; utnämndes år 1815 tiH stats-

råd, general-adjutant för flottan och tillförordnad

öfverståthåliare i Stockholm; fick uppdrag att, år

1823, till Sverige öfverföra drottningen och då-

varande kronprinsessan, liksom han år 179? dit

öfverfört Gustaf Adolfs gemål, och steg till ri-

kets högsta värdigheter, i det ban efter hand

upphöjdes till general-amiral, chef för flottan,

grefve, excellens och serafimer-riddare. Den be-

kanta skeppshandeln (se vidare detta ord) drog lik-

väl ett moln öfver hans lyckas himmel, och han

såg sig deraf föranlåten att taga afsked, tfllbragte

sin återstående tid på landet, samt afled år 1833

i en ålder af 69 år. — Amiral Cederström ställ-

des år 1801 eller 1802 under krigsrätt för ett

verkligt eller föregifvet tjenstefel, förmodligen vid

den expedition mot ^Engelsmännen han då kommen-
derade. Han dömdes att arkebuseras och utfördes

till domens verkställande på den s. k. Rännareba-

nan i Stockholm, men fick nåd på stället och in-

sattes kort derefter ånyo i sina embeten. Denna

händelse är likväl förbigången i Biogr. Lexikon,

och handlingarna i målet hafva ej heller kunnat

återfinnas i något af de embetsverk, der efterforsk-

ningar derom blifvit anställda.

CedevetrOist. Af denna familj hafva för öfrigt

följande blifvit mera bekante, såsom genom sin

offentliga ställning eller sin personlighet ingripan-

de i händelserna: l:o Gmtmf Alferekt Bror*
son till presidenten i krigskollegium Bror Ceder-

ström, född år 1770, general-löjtnant, general-

befälhafvare i första militärdistriktet, serafimerrid-

dare och R. af S. O. med stora korset, har vid flera

tillfallen utmärkt sig under de mångartade beftl

och uppdrag han utfört. 2:o MmUob 9 president

i kammarkoHegiom, K. af S. O. med stora korset,

föéd år lt82, började sin bana såsom militär,

bkf, såsom löjtnant vid Svea garde, i träfiningen

vid Helsinge år 1808 sårad i benet, hvilket må-
ste afsågas, men ingick åter 1 tjenst efter sitt tfuV

frisknande, deltog verksamt i 1809 års revolution,
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befordrades efter hand till general-adjutant, tends-

höfdtng på Gottknd och slutligen till president i

kammar-kollegium. Har utmärkt sig som en flitig

och oförtniten riksdagstalare.

Geftae, Mavgraras von» son till domprosten Olof

Celsius d. ä., kongl. bibliotbekarie, rikshistorie-

graf och kansliråd, är känd genom sin historia

ont kongl. bibhetheket i Stockholm och ett par

andra skrifter i Upsala vetenskaps-societets hand-

lingar, alt fragment af Smalands-lagen, m. m. Född
1709, död 1784.

CMatmar» Gustaf, son af sterbhuskamreraren Cel-

sbg och 1704 aoditör vid öfversie Hjelms dragon-

regemente, i hvilken egenskap han åtföljde Sven-

ska hären under dess fälttåg, samt till Bender,

der Carl XII skickade honom till Konstantinopel

att stadera Turkiska språket. Här gjorde han sig

Bekant genom en djerf handling. Han uppsatte

nämligen på Turkiska en berättelse om storvisiren

Baltadsehis förräderi vid Pruth, den han, klådd

t91 janitschar, öfverlemnade åt sultanen, då den-

ne em fredagen besökte moskéen. Detta hade kun-

nat for honom medföra de vådligaste följder, men
han slapp andan med några dagars fängelse. Var
närvarande vid kalahaliken. Befordrades sedan tfll

kansliråd ock statssekreterare, och fick hofkanslers

afsked år 1743, hvilket år han äfven afled, unge-
fär 60 år gammal.

Ceistas» en i Svenska kyrko- och lärdoms-histo-

rien väl bekant slägt, hvilken räknar flera ut-

märkta medlemmar. De förnämste bland dem äro:

CeMsss, HfejsajniMf ättens egentlige stamfader.

Efter sin fader hette han Travillagams, kallade sig

férst Helsingus, så Metagrius och slutligen antog

han namnet Celsius, efter Högen (så hette prest-

gården i Ofvanåker), der hans fader var kyrkoherde;

assessor i antiqvitets-koUegium, math. professor i

Upsala, och, sedan han, år 1677, då redan en

56-årig man, låtit prestviga sig, kyrkoherde i

Gamla Upsala. Afled tvenne år derefter 1679.

Utgifvare af flera almanackor och tvenne skrifter

om Helsinge-runorna. Utom sina antiqvariska och

nsathematiska kunskaper var han icke oförfaren i

skaldekonsten, och så skicklig mekanikus, att han

sjelf förfärdigade flera instrumenter och maschi-

ner, såsom astrolabier, mån- och solvisare, m. m.

Genom sin skicklighet och sina släktförhållanden —
kan var svåger till riksrådet Gripenhjelm — hor-

do han hafva kunnat räkna på en snabbare befor-

dran; men denna uteblef, och han efterlämnade

sin slägt i knappa vilkor. Hans äldste son, Hflla»

deg år 1724, i en ålder af 66 år, såsom mathe-

seos professor i Upsala. Mera bekant blef den

yngre sonen:

Colaista, Olof» född den 19 Juli år 1676. Se-

dan han vid 24 års ålder blifvit magister, hade

han den lyckan, att en dag, på kongl. bibKotne-

ket, sammanträffa med Carl XI, som fann sig så

tillfredsställd af det samtal, hvarmed konungen

hedrade honom, att han gaf honom ett för den

tiden högst betydligt stipendium af 1,666 Rtdr,

att dermed foretaga en utländsk resa, kvilken,
ost mdjligt, skulle sträcka sig ända till Arabien.

C. kom väl icke längre än till Italien, men hem-
förde likväl och utbildade sedermera en grundli-

gare kunskap i oriental-språken, än mången som
verkligen besökt de länder, der de talas. Efter

hemkomsten ingick han vid akademien, utnämndes
efter hand till professor i Grekiskan, hvilken plats

han sedermera utbytte mot Orientaliska professio-

nen, till pastor i Börje, sedan i Waksala, ti*}

theol. professor och slutligen domprost i Upsala.

Han afled midsommarsdagen år 1756, ännu, sedan

57 år, tjenstgörande akademisk lärare. Veten-

skaperna stå hos denne man i stor förbindelse, och
han har om dem icke blott förtjensten af hvad
han sjelf gjort, utan äfven af hvad han satt an-

dra i tillfälle att åstadkomma. I runeläran be-
trädde han sin faders fotspår, och bevisade, att

runskriften till en stor del var yngre, än kristen-

domens införande i norden, hvarigenom ban råka-

de i en häftig tvist med den fanatiskt patriotiske

Björner. Mer än dilettant i botaniken och djup

forskare i österländska språken, företog han sig

vid 76 års ålder det kolossala arbetet: tiierobo-

tanicon, d. v. a. en förklaring öfver de växter,

som omtalas i bibeln. Han lyckades äfven att

fullborda det och fyllde derigenom en lucka i den

theologiska litteraturen, för hvilken den lärda

verlden står hos honom i stor förbindelse. Jemte
Benzelius och Rådbeck stiftade han vetenskaps-so-

cieteten i Upsala. Linnés stora anlag bemärktes

först af C, hvilken öppnade för honom sitt hus,

sitt bord och sitt bibliothek, och skaffade honom
medel till sin Lappska resa. Den nystiftade ve-

tenskaps-akademien kunde ej undgå att tillegna

sig en sådan man. Hans stifts presterskap sökte

tvenne gånger göra detsamma, och kallade honom
till ärkebiskopsstolen, men lyckligare medtäflare

vunno företrädet.

Celsius , Aaden, son af Nils Celsius och son-

son till stamfadern Magnus, röjde tidigt en afgjord

håg för mathematiken, samt egnade sig äfven slut-

ligen helt och hållet deråt, ehuru han, på sina

anhörigas begäran, någon tid förmått sig att stu-

dera lagfarenheten , hvilken troddes vara ett säkrare

brödyrke. Såsom astronomie-professor , vid icke

trettio års ålder, företog ban en utländsk resa

för att utbilda sig i sin vetenskap. Härvid lär-

de han icke blott sjelf, utan undervisade äfven

andra. I Nörnberg utgaf han observationer öf-

ver norrskenet, i Bologna bevisade han solens

progressiva gång mot ekliptikan och i Rom an-

ställde han forskningar öfver ljuset, hvartill påf-

ven upplät åt honom sitt stora galleri på Monto

Cavallo, och i Paris gaf han de lärde nyckeln till

slitande af en mellan dem pågående tvist om jor-

dens skapnad, hvilken han påstod kunna bestäm-

mas endast genom samtida gradmätningar vid eqva-

torn och vid polens grannskap. Hans anvisning

gillades och han sjelf utsågs till ledamot af dan

vetenskapliga kommissionen, hvilken, med Maa-

pertuis i spetsen, skulle afgå tfll Lappmarken.

Han begaf sig nu til] London för att beställa in-

strumenter, träffade sina följeslagare i Bankirenen

och reste nerifrån med dem till Sverige år 17*6.
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Till belöning för sina vid förelag el ådagakgde kun-

skaper ock nit, fick han af Franske konungen en

pension af 1,000 livrés och den vid mätningarne

begagnade qvadranten. Återkommen till Upsala

insåg kan, som utomlands sett så många ebser-

vatorier, först ritt kännbart kristen af ett så-

dant, och började derföre anlägga ett i sin träd-

gård. Det befanns likväl otillräckligt, och han

yrkade derföre på ett annat, som borde byggas

på allmän bekostnad. Detta skedde älven och ob-

tervatorium blef färdigt år 17*0. Dess upphofs-

man hade emellertid, genom nattvak under bar

himmel och outtröttligt arbete, försvagat sin kel-

sa, så att han alltför tiSigt bortrycktes från ve-

tenskaperna, kvilkas prydnad han utgjorde och

dem han ännu kunnat gagna så mycket. Han dog

d. 25 April år 1744, i en ålder af endast 43 år.

Han var ledamot af Svenska vetenskaps-akademien

och flera utländska sällskap.

Celsius, Olof» d. y. f son af den ofvannämnde

Olof Celsius, sonson till stamfadern och således

broder till Celse, med hvilken han samtidigtupp-

höjdes i adligt stånd, samt kusin med föregående

Anders, gick, liksom nästan hela hans slägt, den

akademiska vägen, men gjorde lycka isynnerhet

på den prästerliga, hvarpå han efterhand befor-

drades till theol. doktor, kyrkoherde först i Kungs-

holmen i Stockholm, med Solna till prebende, se-

dan i Jakobs och Johannis församlingar, därefter

i Storkyrkan och pastor primarios, samt ändtli-

gen år 1777 biskop i Lund. Han har utgifvit en

stor mängd arbeten. De förnämsta ibland dem äro

hans kyrkohistoria samt Gustaf I:s och Erik XIV»
historier. Då kan utgaf början till den förstnämn-

des, var han blott 30 år Och vice bibliothekarie

i Upsala. När andra delen utkom, sju år senare,

var han redan theol. doktor och kistor, professor.

Han har äfven författat en hjeltedikt i sju sånger

,

benämnd Gustaf Wasa , men hvilken bidragit hvar-

ken till förkerrligande af Svenska skaldekonstens

eller sin författares namn. Lyckligare var han så-

som Latinsk skald och öfvcrsättare af stycken ur

Virgilius och Homerus. Han ansågs i alla fall så-

som en af samtidens mest utmärkte litteratörer, och

vid Svenska akademiens stiftelse blef han, då en

70-årig man, en af dess förste ledamöter. Äfven
ledamot af vetenskaps-akademien och K. N. 0.

Han var af ett mildt, men gladt och trefligt lyn-

ne, nitisk einbetsman och ägare af ett bland de

största enskildta bibliothek på hans tid. Född <L

15 Dec. 1716 ock död d. 15 Febr. 1794.

Cement kallas sådant murbruk, som begagnas till

byggnader under vatten, och hat egenskapen att

hårdna deruti. Det finnes af flera slag, men
består hufvudsakligen af mager kalk, försatt med
ämnen, som innehålla mycket vattenfri lerjord,

såsom puzzolana eller trass, bvilka äro vulkani-

ska produkter, eller ett slags kalkhaltiga alnn-

sknfer-boilar, som allmänt förekomma hos oss

i alonskiffer-lager, stundom ock endast med ro-

stad ahmslriffer, eller någon temtigen Ten, förut

glödgad lerart. Stundom förekommer kalken af

naturen blandad med sådana ämnen, såsom på Kin-

Cemsunr.

aekuUe, äfveusom vid Berg, Nedre Hasbyfjöi, ro. fl.

ställen i Östergöthland, och får då namn af hydrau-
lisk eller cemenlkaik.

Cementkoppar kallas den koppar, som afsätter

sig ur kopparvitriol-haltiga grufvatten, då dessa

ledas öfver hvarjehanda järnskräp, bvarvid kopparen
utfallas och jernet intager dess ställe i vitriolen,

så att vattnet kommer att innehålla jernvitriol, i

stället för kopparvitriolen. Kopparen utfälles 4tf-
vid i form af ett ytterst fint pulver, som far namn
af cementslam, hvilket dock efterhand gyttrar tiH-

sammans och bildar fasta skorpor på jernet. Vis!

Fahltut erhållas årligen något cementkoppar; men
ej betydligt, emedan grufvattnet är föga koppar-
kaltigt.

Cewentpulfer kallas åtskilliga pulverformiga

ämnen, hv ilka begagnas för att vid en utsållan-

de högre temperatur inverka på metaller eller

metall-legeringar, och därigenom frambringa vissa

åstundade egenskaper. Så t. ex. begagnas ett eo-
mentpulver af salpeter och rostad jernvitriol för

att rena guld, d. v. s. befria det från oådla me-
taller, och sjelfva operationen får namn af cemaav-

tering. Likaledes användas trädkol, eller ännu kel-

dre animaliska kol, för att förbyta stångjärn tiU

stål, cementstål, o. s. v.

Ceimemtvavttem kallas det kopparvitriol-haltiga

vatten, hvarur cementkoppar utfallen

Censor moraa. Ar 1700 beslöto rikets stän-

der att vård om ungdomens uppfostran skulle med
yttersta omsorg påtänkas, och föroslogo att vid

kvarje gymnasium skulle en censor morum för-

ordens, rektorn till biträde, och borde an af lekto-

rerna, med lämpligaste egenskapen dertill, föreslås.

Censur» en af regeringen kt någon viss embete-

myndighet eller person uppdragen granskning af
utkommande böcker och skrifter, innan deras tryck-

ning tillätes. Garl XI stadgade formligen censu-

ren i Sverige, dock icke blott med ett fanatiskt

prästerskaps medgifvande, utan just på begäran af

dem, som borde vara den fria forskningens re*

preseatanter i det Svenska statslifvet, och den

fortfor under olika former, till dess den år 1800
upphäfdes. År 1724 hindrade den skuggrädda cen-

suren tryckningen af Nordencrantzs Arcana oeco-

nomica, hvilka också blefve otryckta. Först efter

1735 fiago rättegångs-handlingar tryckas; men efter

föregången censur. 1752 befalHes censorn att ge-
nomläsa alla utifrån inkomna böcker, som fördes

till packaoset. Riksdagstal voro äonu 1762 un-

derkastade förändring af ståndet och af censorn

före tryckningen. Den sista censorn var professorn

från Lund Nils v. Oelreicb, från 1746 till 1766.

Jnrnaler och tidskrifter blefvo ålagde att hos

kansli-kollegium, som gaf tillstånd till deras utgif-

vande, anmäla hvad de skalle upptaga; religiösa

skrifter censurerades af konsistorierna och skåde-

spelen af bofkanslern; Thorild landsförvistes 1793;
Svenska akademien inställdes 1795; Höjer fick ej

utgifva ea tidskrift; andra förföljelser, förbud ock
indragningar att förtiga, Genom de år 1809 antag-

na grundlagarne , hvaraf tryckfrihets-förordningen

utgör an, anskaffades uttryckligen all föregående
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avaasktriag af skrifter, bestämda Ar offentligheten;

IM i samma stund en sådan uttanaas åt allmänhe-

ten, akoH boktryckaren tillställa kofkaasleros •«*-

bad att exemplar deraf. Vid riksdagen årf1834 be-

gärde ständerna en censur af styeken, ernade att

gtfvas nå enskilda theatrar, och regeringen utför-

ande åfveu, änder d. 7 Mars 1635, en sådan för-

frttning, avarigenom aensarea uppdrogs åt ko-
ängarna beioJlaiegsbarVaade, eller åt den han i sitt

ställe anförtrodde densamma; Då en af censorn

Tidtagen åtgärd år 1844 öfverklagades nos rege-

rmgen, förordnade Koagl. Maj:t, att censors förfar-

randa icke fick öfverklagas , hvarigenom denne så-

ledes berättigades att döma i första och sista in-

stansen.

Camtoesf probervigt, motsvarar J lod vikteaHe-

vigt ock indelas uti 100 marker, hvardera om 32
lod; ett lod probervigt är sålnnda -pyf^ lod vik-

taalie-vigt.

Ctemansnml kallades en särskild beskattning, som
varit lagd på ämbetsmäns löner I ill 1 proc. af

Hasas belopp. Denna afdrogs vid ntbetalning af

lönerna. Embetsmännen erhöHo således sina löner

i proc. mindre än de blifvit beräknade, och sta-

ten återtog med ena handen, hvad den gifvit med
nan andra. Centonalen skalle, enligt gällande för-

fattoiegar, innehållas af aUa löner, dock ej utan

nadaatag. Sådana ägde t. ex. ej ram för banko-
fctjeeiagea, prestesténdet för sin tertial-tionde,

kroao-tionde; dessutom voro prostgårdar, vederlag

oeh prostetannor genom prästerskapets privilegier

befriade från centenal, m. m. Den inkomst, hvil-

ken uppkom genom centonalen, tillhörde dels Wad-
steaa kiigsmansnas, dels amirolitets-krigsmanskas-

aun. Na mera är denna beskattning upphäfven.

Ständerna vid 1834—35 årens riksdag beslöto

nämligen, att öfverflytta centonalen på allmänna

bevillningen , vhvilken således för embetsmän för-

nöjdes med en afgift lika stor som den summa
eantonalen utgjort. Förändringen bestod i upp-

b&rdss&ttet; sjelfva beskattningen fanns ännn, men
vid 1840—41 årens riksdag blef den alldeles af*

skaffad.

Cee? 9 ceriam, en elektro-positiv metall, som år

1803 upptäcktes af Berzelius och Hisinger, äfven-

eem samtidigt af Kleproth; först i senare tider

kar det lyckats att framställa den ren. Sådan den

förut erhölls, innehöll den tvenno andra metaller,

naml. Dtågm och Lomikan, se dessa ord.

Cmntm, allanit, prismatkk cermalm, att till släg-

tat cer hörande mineral, som består af kiselsyrad

eeruerid med kiselsyrad kalkjord, lerjord och jern-

exidul, samt förekommer vanligen derbt, sällan

med tecken tfll bestämd kristallform och då skiåT-

rigt, till färgen svart ogenomskinligt, hårdt så att

dat ropar glas och eldar mot stål, vid Riddarhyt-

tao i Westinanland, uti Nya Bastnäs eller S:t Gö-
rans ödelagda grufva.

Genttt, cerinsten, oelnroit, att mineral af slägtét

cer, bestående af basisk kiselsyrad ceroxid med vat-

ten, 101 formen derbt, nf ljusröd eller köttftrg,

dragande i nejfikobrunt, utan glans, eller svagt

skamrande, i brottet ojämnt, småspUttrigt, oge-

n^mskinkgt, fast och segt, som svagt rapår glas

och eldar mot stål, samt förekooimer uti S:t Gö-
ran* eller Nya Bastnäs ödelagda grufva i West-
manlandL

Cea>tann»slaM>riel, finor-cerium-netitral, neutoal-fluss,

spatsyrad oenoxid, körer till miueraliernes 20:de

slägte oar, ock består af cerinm^fiuorid, med ba-
sisk ceriam- oeh yttriom~uuorid. Det förekommer
vid Broddbo och Finnbo i Dalarne, i sexsidiga lån-

ga prismor, af tegelröd, nästan gnlakiig färg, oge-

nomskinligt, svagt glänsande, i brottet splUtrigt,

och mjukt, så att det repas af glas.

Cerlum«fliie>ricl , kaotisk, basisk iuor-eerinm,

ett mineral, som hörer till slägtet cer, och består

af cerium-iuorid , eeriuraoxid och vatten , samt fö-

rekommer af obestämd form, stundom med an*-

tydning tUl »ensidiga prismor, till färgen gult, i

mindre rena stycken brungult, nästan ogenomskin-

ligt, i brottet glaslikt, jemnt eller skäligt, mjukt

så att det repas af glas, vid Finnbo i Dalarna,

samt derbt, titt färgen gult, i tunna kanter get-

nonlskinande, men mindre faårdt, i Nya Bastnäs

grufva vid Riddarhyttan i Westmanland.

Ceroxldul, kolsymel, ett mineral af slägtet

cer, som merendels förekommer i form af ett bvitt

eller gulaktigt perlemoglänsande, ofta stråligt, kri-

staluseradt, stundom blott jordformigt öfverdrag i

centens och cerins aflossningar vid Riddarhyttan,

och består af oeroxidul, i förening med kolsyra.

eerteflea* kallas i allmänhet sådana handlingar,

genom hvilka en saks sanningsenlighet bevisas el*»

ler erkännas. Serskildt benämnes med detta namn
magistraternas bevis i sjöstäderna, att den ed blif-

vit aflagd , som lag och författningar fordra i och

för erhållandet af skeppsdokumenter.

Certepsurtf kallas i sjölagen det kontrakt, som
upprättas emellan skepparon och den som befrak-

tar fartyget. Gertepartiet innefattar alla vilkoren

för fartygets befraktning, såsom bestämmelsear-

ten, namn på personen, till bvilken frakten skall

lämnas, och afven skepparens förbindelse, att öf-

verlemna fraktgodset på rätt tid och rätt ställe.

Cer-yttrleina-fltiorld , dobbel-fluat af ceroxid och

yttorjord, förekommer vid Finnbo i Dalarne, jord-

forraig, vanligen af blekröd, men äfven af bvit,

mörkröd, eller i gult dragande färg, mycket löst,

så att det rifves af nageln , stundom dock i oregel-

bundna, täta, rödbruna massor mod spkttrigt ojemnt

brott, dels skimrande, dels utan glans, tillhör fa-

miljen cer ooh består af ceroxid, yttrium-fluorid

med kalk- och jernoxid~silikat.

Ceaatoa» eller med en fullständigare benämning,

hvilken antyder sakens ursprung ur Romerska lagen,

*ceuio bonontm*, kallas den handling, hvarigenom

en guldbanden person afträder all sin egendom till

sina borgenärars förnöjande. Ett sådant afträdan-

de kan antingen äga rum på gåldenärens egen be-

gäran kos domstolen, eller kan han tvingas der-

till genom borgenärerna, hvflket åter kallas att

försätta an person i konkurstillstånd. (Se vidare

ordet: Konkurs,)

Cetti, aTsMsmnmaeo» an ganska skicklig Italiensk

glasbiåsar*, som år 1821 nedsatte sig i Sverige
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och hår förfärdigat optiska och meteorologiska

instrumenter af ovanlig godhet.

Chafeaale, ett mineral, som hör till silikater-

nes slägte, och består af kiselsyrad kali-kalk

samt kiselsyrad lerjord med vatten, kristalliseradt

i rhomboedrar, som är dess grundform, till färgen

hvitt, galrödt eUer gråspräckligt
, glasglänsande och

genomskinande, samt förekommer vid Gustafsbergs

koppargrufva i Jemtland.

Chstfse. Ägare af detta oskyldiga åkdon belades

år 1743 med en bevillning af 2 daler silfvermynt

och för en täckvagn betaltes 4 daler, för en frun-

timmersperok 5 daler och för en styfkjortel 2 da-

ler silfvermynt. År 1746 förordnades, att endast

riksens råd fingo hafva äkta eller oäkta förgyllning

eller försilfring på sina chaisar och öfriga åkdon,

utan skalle dessa öfverstrykas med annan färg, in-

om tvenne månader efter kungörandet af förord-

ningen, vid vite af 500 daler silfvermynt. Den

handtverkare, som åt någon annan än riksens råd

försilfrade eller förgyllde en vagn, belades första

gången med 200 daler silfvermynts böter, 2:dra

gången med dubbelt och 3:dje gången miste han

burskap och förvistes staden.

Chstfsmerasks* stdjdakolsui i Götheborg är en

vetenskapligt praktisk undervisnings-inrättning, der

slöjdidkare och handtverkare kunna inhemta de ve-

tenskapliga grunderna för sitt yrke, och tillika

praktiskt utöfva vissa till en sådan industriel bild-

ning hörande kemiskt-tekniska och mekaniska ar-

beten. Den grundades, i följd af en testamentarisk

disposition af kanslirådet m. m. W. Chalmers, upp-

gående till 72,000 R:dr., samt en donation af gross-

handlaren And. Björnberg, stor 3,333 R:dr 16 sk.

B:ko, och öppnades cL 10 Nov. 1829, samt är

ställd under en direktion, hvilken utgöres af lands-

höfdingen i länet, såsom ordförande, biskopen i

stiftet, tvenne ledamöter af frimurare-samhällets

barnhus-direktion, en fabrikant, en slöjdidkare och

skolans föreståndare, såsom föredragande och pro-

tokollsförande. Lärare-personalen utgjordes i bör-

jan af skolans föreståndare, tillika lärare i fysik

och kemi, en lärare i mathematik och linear-ritning,

samt en verkmästare för undervisningen i verksta-

den, och elevernas antal var första året endast 10.

Detta antal ökades dock redan följande året till

30, och har sedan ytterligare tilltagit, så att det

1845 utgjorde 64. I följd deraf måste äfven lä-

rarnes antal snart förökas, och sedan skolan, från

d. 4 April 1835, kommit i åtnjutande af ett stats-

anslag, stort 3,000 R:dr, eller lika mycket som
det af Chalmersska dispositionen utgående bidraget,

utgöres lärare-personalen af: föreståndaren, som
tillika är lärare i fysik och kemi, en andre lärare

i kemien, som tillika förestår laboratorium, en lä**

rare i mathematik oeh ritning, en lärare i frihands-

och ornaments-ritning, samt en verkmästare, hvil-

ka under loppet af tio månader hvarje år med-
dela kostnadsfri undervisning i elementar-kemi,

kemisk teknologi, kemiskt-tekniska laborationer

,

fysik, med tillämpning på näringar och konster,

praktisk mekanik, mekanisk teknologi, mathemati-
ska kunskapsgrenar, geometrisk projektions- och

linear-ritning, jemte maschin-ritning och frjhande-

teckning, samt mekaniska modell-arbeten. Dess-

utom erhållas serskild undervisning i lefvande spsåk.

Eleverne böra vid antagandet vara minst 14 år

gamla; men helst äldre, ända till några och 20 f

och fa begagna undervisningen 3 £ år eller längre,

om de användas som repetitörer. Derjemte med-
delar föreståndaren, på begäran, råd oeh upplysnin-

gar åt fabrikanter samt andra industri-idkare, oeh
skolans modell-samling är alltid tillgänglig.

Cbamipisjnon (Agarius campestris), en till famil-

jen hattsvampar hörande växt, som förekommer
allmänt i riket om hösten på ängar, jordvallar,

o. s. v. , samt framför andra svampar begagnas så-

som födoämne eller matkrydda, emedan den är väl-

smakande och mycket födande. Den begagnas dels

färsk, dels inlagd i smör, eller torkad och pulve-

riserad. Den kan odlas på fuktiga ställen, helst

i kallrar.

Cbantarell (Merulius cantharellus eller Cantharel-

lus cibarius), är en hattsvamp, som förekommer
om hösten allmänt uti mossiga tallskogar, och an-
vändes till mat-anrättningar.

Clsasmtf Fransyskt sändebud i Sverige under drott-

ning Christinas tid, en förståndig, redlig och väl-

sinnad man, som nitiskt bevakade sitt hofs förde-

lar, men dervid likväl förstod att skaffa sig akt-

ning och förtroende. Han uppehöll sig här från

år 1646 till 1651, och fick vid sitt afsked af

drottningen stora föräringar : en guldkedja om 1,000
dukater, en silfverservis, värd 8,000 Ridr, hans

fru ett dyrbart smycke samt hvardera af de tre

sönerne en guldkedja, värd 100 dukater.

Ckapstisui, ffVedrlk Henrik ssf , Sveriges stör-

ste skeppsbyggmästare, son till an från England hit

inkallad sjöofficer , hvilken dog som major vid Gö-
theborgs eskader. Fredrik Henrik reste redan som
ung till Stockholm, att öfva sig i sitt älsklings-

yrke: skeppsbyggeriet, och fullkomnade sin kun-

skap genom flerfaldiga utländska resor. I England

väckte hans trägna besök på varfvet misstankar

mot hans afsigter, och han blef häktad; men lik-

väl snart åter försatt på fri fot, med anbud att

träda i Engelsk tjenst. Han gjorde det likväl icke,

och både han och hans fädernesland fingo skäl att

lyckönska sig deröfver, ty han blef icke obelönad

af detsamma. Sådant skedde emellertid egentligen

icke förr än efter Gustaf Ilfcs anträde till regerin-

gen. Chapman hade då redan i 10 år varit öfver-

skeppsbyggmästare, men ej blifvit befordrad, eme-
dan hans vän och gynnare, Ebrensvärd, dött och
dennes skapelse, skärgårdsflottan, var lemnad å
sido. Med Gustafs uppstigande på thronen uppgick

likväl ett annat tidehvarf för mycket och äfven

för flottan. Vid kröningen satt dess nya skapare

bekymmerslös i kajutan på ett fartyg vid en bål

punsch, då en fruktansvärd knall hördes oförmo-

dadt, och Chapman befann sig flytande på vattnet

ett långt stycke derifråa, men frisk och oskadad,

liksom genom ett underverk räddad från den för-

störing, som träffat det i luften sprängda skeppet*

Han utnämndes samma år till R. 8. 0. och adelsö

nuuk Ar 1776 förevisade han en af honom upp-
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fumen landstignings-kanonslop för konungen, som
gick om bord derpå, lät slupen företaga flera slags

rörelser, och, sedan han pröfvat dess användbar-

het for ändamålet, befallde han Ch. att, efter

denna modell, bygga en roddflotta. Sedan före-

togs den stora flottans byggnad, och, under Cbap-

mans ledning, utgingo från Carlskronas varf från

år 1781 till år 1790, tio linjeskepp och elfva fre-

gatter, atom åtskilliga mindre fartyg, alla af en

dittills okänd fullkomlighet i byggnadssättet, hvil-

ket det öfriga Europa snart skyndade att tillegna

sig, och hvari senare tider knnnat införa blott nå-

gra få mindre förbättringar. Det 1788 ntbrtistna

kriget gaf äfven ett praktiskt tillfälle att bedöma

halten af Chapmans förtjenster. Regeringen var

ingenting mindre än blind derför. Han uppsteg

gradvis till vice-amiral, K. med St. K. af Wasa-
orden samt ledamot af vetenskaps- och målare-

akademierna. Då Gustaf Adolf år 1793 i sällskap

med sin farbroder, hertigen regenten, gjorde ett

besök i Carlskrona, beslöts, att Chapmans bröst-

bild skulle uppsättas i modellsalen derstädes. — Ch.

var född år 1721 och dog ogift år 1808, men hans

äU utgick derföre icke lika. litet som hans namn
någonsin skall göra det , emedan han under detsam-

ma adopterade sin systerson , Gustaf Adolf Neuen-

dorff. — Ch. har författat flera vetenskapliga skrif-

ter, hufvudsakligen rörande skeppsbyggnaden.

Cfcapnmn, af, fregatt om 40 kanoner, blef fär-

dig 1803, och var ett bland de sista fartyg, som
byggdes af den store man, hvars namn det fick

bära. Vice-amiral af Cbapman tillämpade på det-

ta ett af honom uppfunnet nytt sätt för skepps-

byggnad (kallad relaxationft-methoderi), och i den

höga åldern af 82 år gick han sjelf till sjöss med
fregatten, för att utröna dess seglings-egenskaper.

Fregatten öfverfordes 1825 till Carthageoa, sedan

den blifvit såld till handelshuset Michaelson & Re-

nedicks i Stockholm.

ChJtpman, af, fregatt om 36 kanoner, byggdes

sedan den nyssnämnde blifvit såld.

Cbarlottenberg eller Morastforsen , ett jernbruk i

Eda socken af Jösse härad och Wermlands län , har

2 härdar och 900 skepp:d priv. årligt smide med kö-

petackjern. Hammarskatten är 9 skepprd. Tillverk-

ningen skeppas på Götheborg. Ägare äro M. San-

delin och D. Wennerström. Smidesstämpeln visar

L. D. L.

Cfearlottenborg, 3 \ mtl. frälse-säteri, beläget

i Winnerstads socken af östergöthland, {- ml från

kyrkan, vid Motala ström. Fältmarskalken gref-

ve Ludv. Lewenhaupt lät här, år 1622, uppbygga

ett stenhns af två våningars höjd, hvilket blifvit

•mbygdt i senare tider. De öfriga husen äro af

träd. Är 1760 ägdes säteriet af enkegreivinnas

Cederhjelm, född Lewenhaupt. Sedermera har det

tillhört medlemmar af friherrliga Lagerfeltska ätten.

Chataaiéet Fransk minister i Sverige, under Gu-

staf II Adolfs regering, hade isynnerhet mycken

förtjänst om afslutandet af stilleståndet med Polen

i Sromsdorff år 1629, hvarigenom konungen Hck

ledighet att vånda sina vapen mot Österrike.

Charter Slglllata. Den s. k. charta sigiData-

eller stämplade pappers-afgiften är i Sverige ej

fullt 200 år gammal. Den infördes kort efter ko-
nung Carl X:s död. Man ville, under dåvarande

betryck, förskaffa staten en ny inkomst, och an-

dra länders föredöme anfördes till stöd derför. Den
nya beskattningen öfvertogs år 1660; men blott

på försök intill nästa riksdag, och när denna in-

föll anhöllo alla fyra stånden att varda befriade

från den nya afgiften. Det skedde äfven och 1660
års charta sigillata-förordning upphäfdes 1664. Men
år 1686 infördes den ånyo, med ständernes eget

begifvande, och från denna tid hafva en mängd
förnyade charta sigillata-förordningar blifvit utfär-

dade, förändrade, upphäfda, förnyade samt undan-

tag beviljade. Carl XII:s förordning i detta ämne,

af d. 23 Juni 1718, upphäfdes efter hans död;

1732 års förordning ersattes af en ny 1736, och

på denna följde åter en annan 1748. Våra äldre

författnings-samlingar innehålla åtskilliga kungörel-

ser, hvilka röra stämplade pappersafgiften, jemte

sättet att beräkna, uppbära den och redovisa för

densamma. jAntalet af de offentliga handlingar,

hvilka borde charteras, var redan i 1660 års för-

ordning ganska stort; deremot var den högsta

charta, som erfordrades, endast på 3 daler, den

lägsta på 2 öre silfvermynt. Eftergift bevilja-

des för "fattigt folks supplikationer." Sedermera

öfvergaf man det antagna maximum och stad-

gade en proportionel beräkning, utan att bestäm-

ma dess gräns, såsom då 1736 års förordning

stadgade, att för reverser, när de uppvisades för

domaren eller exekutorn, skulle erläggas 1 dal.

8. m. för hvarje 1,000 dal. s. m., hvarå reversen

lydde. Bruket af s. k. biläggningschartor stadga-

des 1748, såsom en förmån för dem, hvilka vid

handlingens uppsättande möjligen icke voro i till-

fälle att förskaffa sig stämpladt papper. I sådant

fall tilläts, att, inom tre månader, belägga skrif-

ten med stämpladt papper. — I nu gällande rege-

ringsform är charta sigillata-afgiften uppräknad

bland bevillningsmedel , och bestämmes således af

rikets ständer, från den ena riksdagen till den andra.

Den kan förändras i sammanhang med den öfriga

bevillningen. Numera är denna afgift så införlif-

vad med folkets vanor, att knappt någon tänker

på upphäfvandet deraf. Charta sigillata-förordnin-

gens grundsats är, att, genom bruket af ett, genom
statens försorg, på ett visst sätt stämpladt papper,

försäkra åt det allmänna en inkomst vid de flesta

förhandlingar emellan staten och medborgarne , och

emellan desse enskildt. Afgiften erlägges genom
inköpet af chartan, hvars befintlighet på dokumen-

tet bevisar, att afgiften blifvit inbetald. I allmän-

het erlägges den för alla till offentliga verk in-

lemnade, der uppvisade eller derifrån utfärdade

handlingar, samt en stor mängd ensködta aftal och

förbindelser. De fall, då denna afgift icke for-

dras, äro att anse såsom undantag. Sådana finnas

dock ganska många, och röra dels vissa slag af

handlingar, dels vissa klasser af medborgare. Så

t. ex. ägde en sådan frihet rum, efter 1845 års

förordning, för akademierna vid deras ansökningar
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och aktioner, ecb afskrifter ur riksarkivet för ve-

tenskapliga ändamål charteras ej. Å andra sidan

befrias allmogen från charterings-skyldighet far

sina ansökningar till Kongl. Maj:t och derå erkåU-

na svar, samt för de prestbevis, hvilka gälla lika

med pass. Författningen uppräknar ännn flera u*-

dantag. Den gamla grundsatsen, att den fattige

far njuta sk rätt och bevaka den med en viss

lindring i afgiften är bibehållen; ty allmogen och

gemenskapen vid landthären och flottan njuta en

viss lindring, .beräknad i forhållande till det be-

lopp, som skulle erläggas, i fall lindring ej ägde

rum. Oaktadt alla undantag uppgår likväl statens

inkomst genom stämpladt papper så högt, att den

vid 1840—41 årens riksdag kunde beräknas till

420,000 R:dr årligen, samt uti riksdagsbeslutet d.

24 Maj 1845 till 500,000 R:dr B:ko. — Afgiftens

storlek beror dels på hvilket embetsverk skall be-

handla saken, dels på handlingens natur. I förra

afseendet äro de allmänna verken delade i sex

klasser, och derefter en viss taxa bestämd. I se-

nare fallet äro vissa handlingar belagde med en

bestämd, oföränderlig afgift, andra beskattade i

ett visst förhållande till värdet af den sak, hvar-

om de handla. Så t. ex. charteras fullmagter ef-

ter procent af åtföljande löner; certepartier i pror-

portien till fraktsumman
;
köpe- och hyreskontrak-

ter, i mån af egendomens värde eller hyrans be-

lopp, e*. s. v. — Utom den egentliga chartan ut-

går, äfven under dess namn, den fordna s. k. kan-

zli-gebuhren, eller sportlarne för kansliet, hvilka sår

ledes, i de fall der de förekomma, bidraga att öka

charta sigillata-afgiften. Kgl. statskontoret i Stock-

holm samt konungens befallningshafvande i länen

antaga vissa försäljningsmän, hvilka, likasom de

offentliga myndigheterna sjelfva , äga rätt att till-

handahålla allmänheten med stämpladt papper. Upp-
börden derför bestrides af statskontoret genom
konungens befallningshafvande. — Försnillning el-

ler förfalskning af charta sigillata straffas efter

allmän lag.

Cliaaarer* Arabiska och Bysantinska skriftstäl-

lare nämna Cbazarerne, en på handel och resor

begifven Arabisk folkstam i Svarta och Kaspiska

bafvens grannskap, såsom isynnerhet de hvilka be-

fattat sig med handel på norden. Verkligheten af

sådana besök har man velat bevisa derigenom, då

man af de Arabiska mynt, som till stor mängd
fordom biifvit funna, synoerligast i trakten kring

Kalmar, hvilken dä utgjorde en vigtig handels-

plats, dragit den sannolika slutsats, att nämnde
orts äldre invånare stått i handelsförbindelse med
de nationer, hos hvilka dessa mynt voro gängse.

Att denaa folkstam besökt Sverige torde äfven be-
kräfta* genom den bekanta Geographia Nubienm,
sammanskrifren på Arabiska omkring år 1153 af
vår tideräkning; men utgifveu i Latinsk öfversätt-

ning i Paris 1619. Uti denna bok förekommer,

E. IV. Cltmv Vill, följande för ess märkbara upp*,

gift: "Terra Finnmark ntulta possidet rara, oppi-

daque pecndesqne; nec alla reperitur in ea civitaa

populosai praoter urben* tJtense et arbeat Catman
Ab wbe €*lmt o^eidnn^m Wius ad ufbem Si**

tun babentur C. €. M. P. et ab eadem Calmar ad
ostium secuudi brachii flumiais Cotolo LXXX. M. P.*

fce. Denne skriftställare har således utan tvifvel

fått sina underrättelser antingen af resande Svea-

skar, eller troligen af egna resande landsmän , som
besökt norden i handelsärender. Öfver denna forn-

tida handel och de nationer, af hvilka den idka-

des, äga vi en intressant afhandling, uti häftet X
af tidskriften Iduna, af lektor J. Wallman. För-

fattaren yttrar sid. 321: "Det bör icke alldeles

förtigas, att man i denna trakt (Emmedalen) igen-

finner åtskilliga benämningar, som förekomma i de

af Cbazarerne beherrskade eller ofta besökta län-

der. En dryg mil från Emm-ån och Högsby, lig-

ger på en platå eller höjdslätt, byn Bokara, hvars

benämning påminner om den berömda staden Bo-
chara vid Sogd, Samanidernes residens, hvars belä-

genhet äfven lärer vara lika, och i hvilken stad v

en stor del af de i norden funna kufiska mynt äro
preglade. Sogd är en gren af floden Amu, som
ock kallas Gihon. Emm-åns benämning har med
Amu mycken likhet, ännu märkvärdigare derigo-

nom, att sistnämnde vattendrag, närmare Hvetlan-

da, i Alsheda och Ökna socknar, kallas GyånP
Chenon, Pavvchillufl aaIomysl«ln 9 Fransysk pro-
testant, flyttade, i anseende till religions-förföljel-

ser, vid slutet af sextonde århundradet till Sverige,

der han bosatte sig i Wermland, och erbjöd sig

att inskaffa flera af sina landsmän till upphjelpan-

de af den Svenska jernhandteringen , hvilken han
fann ganska ofullkomlig. Anbudet antogs och han
införde en mängd s. k. Valloner, hvilka spriddes

på åtskilliga orter i riket. Han lärer bafva dött

fattig omkring år 1620.

Chesnecoplaerus » IVfils» son af kyrkoherden i

Kumla i Nerike, Laurentius Nicolai, studerade vid

Tyska universiteter, promoverades till magister i

Marburg år 1593, blef professor vid samma aka-
demi och åtnjöt den äran, att regerande landtgref-

ven af Hessen, Moritz, presiderade vid en af ho-
nom utgifven disputation och lyckönskade honom
på Latinsk vers. Han adlades af kejsaren, men
återvände likväl år 1602 till Sverige, der hertig

Carl tog honom i sin tjenst, såsom hofkansler.

Denna utnämning, jemte en gåfva af 1,000 daler,

voro belöningar för en af honom författad skrift

till försvar för Sighmunds afsättning. Han skic-

kades sedan såsom sändebud dels till Ryssland,

Danmark, Meklenburg och andra Tyska hof, samt
begagnades af Gustaf Adolf såsom underhandla-

re mellan honom och enkedrottningen, vid körnin-

gens tilltänkta förmålning med Ebba Brahe. En af

honom utgifven skrift: "Skäl och bevis, att Arffur-
stame åga tdttigketer att befalla Ridderskapet och

Adeln inom sina Furstendömen, att rida under derem

banér", hvilken ansågs förnärma kronans rättighe-

ter, ådrog honom likväl onåd hos konungen, hvilken

Ät fängsla honom, men han blef frigtfven på enke-
drottiriegen* förbön. Detta skedde år. 1617. Haas
vidare ödea, äfvensora hans födelse- och dödsår
äro obekanta. — Håna yngre broder, Jhoitau»* dag
åt 1635y i en ååaar af 54 år, såeem professor i

Upsala»

Digitized by



CMsj» år ca enkel kropp, tillhörande de s. k. satt~

ftftbm. Den förekommer uti naturen i förening med
åtskilliga ämnen, särdeles med natron uti koksalt,

kvaraf de utgöra litet mera, 60 proc. af vigten. Den
kar ej länge varit kand uti fritt tillstånd och upp-
täcktes först af vår utmärkte kemist Scheele. I

detta tillstånd är den gasformig, af genomträngan-
de, qväfvande mkt och gnlaktig ftrg, samt tyngre

än luften, och är vid inandning i större mängd
dödande; genom stark sammantryckning kan den

förvandlas till en gol vätska. Den ansågs länge för

en sammansatt kropp och kallades då efter hvartan-

nat depktogiserad saltsyra, syrsatt saltsyra, saltsyre-

superoxidel, och först för omkring 30 år tillbaka

blef dess rätta natur känd. Den är, likasom några

af dess föreningar, utmärkt genom sin egenskap att

förstora smittämnen och illaluktande utdunstningar

,

äfvensom att bleka växtfärger, oeh detta har gif-

vit anledning till dess vidsträckta användande, sär-

deles i tekniskt afseende, likväl hufvudsakligen i

förening med vatten eller några andra kroppar. Så-
som smitta-förstöraade medel begagnas den deremot

i gasform, under namn af mineralsura rökningar.

Chlovtt, ett till silikaterne hörande mineral, be-
stående af kiselsyrad talkjord-jernoxidul , samt
kiselsyrad lerjord-jernoxid och talkjordshydrat,

hvflket förekommer grofbladigt, mörkgrönt till

färgen, uti Sala grufva, äfven brunt eller brun-

grost, Brun chtorit, af något olika sammansättning

på samma ställe.

Cfclavksslk är en ganska sammansatt kropp, af

ddor, syre och calcium, på olika sätt förena-

de, nendigea till chlorkalium och underchlorsyrlig

kalkjord. Den bildar ett hvitt pulver, hvilket till

en betydlig del löses i vatten och äger i hög grad

ehlorens blekande och desinfekterande förmåga,

hvarföre den i större qvantiteter användes vid ble-

kerier, kattunstryckerier och vid smittosamma far-

soter, t. ex. under kolerans härjande. Utom hvad

som tillverkas i riket, hvilket dock ej är betyd-

ligt, införes årligen omkring 15,000 skålp. deraf.

Chlonyradi kall är en förening af chlor, syre

oeh kalium, som bildar ett neutralt, kristalliseradt

salt, hvilket isynnerhet användes till beredning af

de s. k. tänd- eller stryk-stickorna, likasom till

de "förr begagnade doppstickorna, och i följd hvaraf

ganska betydliga qvantiteter ännu införskrifvas deraf.

Chlerväteiyrat saltsyra, saltsp iritas , är en före-

ning af chlor med väte. Uti fritt tillstånd bildar

den en gasformig kropp, hvilken dock genom stark

sammantryckning blir flytande, äfvensom då den för-

enar sig med vatten , hvilket deraf upptager en stor

mängd, och förvandlas till den sura, frätande och

rökande vätska, som i olika grad af renhet och

styrka förekommer i handeln, och användes till en

mängd tekniskt-kemiska ändamål.

Ctsofcotmd. För rättigheten att nyttja denna dryck

samt vin, kaffe, the, socker och puder pålade ri-

kets ständer år 1789 en bevillning, som skulle

med 6 R:dr 32 sk. B:ko erläggas af rikets hög-

sta embetsmän till oeh med biskopar och öfver-

star; 3 R:dr 16 ak. Biko skulle hofpredikanter,

domprostar, professorer ock lektorer betala, kvtf-

keu argift förminskades sedan i proportion efter

hvars och ens rang och inkomst, så att en fattig

handtverkare betalte endast 12 sk. B:ko.

Cåumdwoäåt (Brucit macluerit), ett mineral af si-

likaternes slägte, som består af kiselsyrad talk-

jord med basisk talk-fluorid, och förekommer vid

Åkers kalkbrott uti Södermanland, i kora af obe-
stämd form, till färgen rödgult, halfgenomskinligt,

hårdt, så att det repar glas, samt vax- eller glas-

glänsande.

Chor. Härmed betecknades under medeltiden det

förnämsta rummet i kyrkan, bestämdt för dem som
uppehöllo sången och messan, hvaraf det ock er-

hållit sitt namn. Från den öfriga delen af kyrkan,
der allmänheten befann sig, var det oftast afstängdt

genom ett galler af jern eller träd, till och med
genom en sträckmur, särdeles i klosterkyrkorna,

såsom i Skokloster inom Upland, der sträckmuren

qvarstod ända till 1600-talet. Genom denna af*

stängsel ledde gemenligen en dörr, i gamla lagar

kallad sanghusdörr, hvarigenom således endast pre-

ster och koralister fingo ingå. Invid en sådan dörr,

i Films kyrka i Upland (äfvensom i Vendel), finnes

på sjelfva muren följande inskrift bibehållen sedan

medeltiden:

Rustice, Buck, Quis, te, tulit huc,

Est locus illorum, qui cantant, non aliorum.

Men utom det nu nämnda chor, som vanligen kal-

lades högchorei, funnos, särdeles i domkyrkorna, en

mängd smärre chor med sina altaren , hvilka alta-

ren och chor hade namn efter något helgon, och

der en chorprest messade. Dessa chorprester kalla-

des vrå-prester, till skillnad från dem som tjenst-

gjorde i högchoret.

Choraler kallades under katholska tiden de gos-

sar, som sjöngo och svarade presten uti messaa.

De benämndes äfven parvuli praebendarii af deras

underhåll, som kallades praebende.

Cliorteus , Michael , född i Vörå socken af Fin-

land d. 15 Mars 1774, död d. 3 Juni år 1806,
såsom theologie-adjankt Vid krigs-akademien på
Carlberg, kongj. hofpredikant och pastor vid Sö-
dermanlands regemente. Såsom 15 års gosse an-

länd till Stockholm, förstörde han sina få medhaf-

da penningar på frukt och bär, hvilkas retelse han

ej kunde motstå, och kom i fara att, värfvad som
skeppsgosse, ryckas undan den litterära banan, då

han af sjelfva värfvaren, en för honom okänd offi-

cer, räddades undan detta missöde och fick i fred

resa till domprosten Fant i Westerås, dit han blif-

vit skickad af sin döende fader, hvilken stod i nå-

gon skyldskap med domprosten. Här upptogs han

som eget barn och sattes i tillfälle att fullfölja

sina studier, blef år 1797 magister i Åbo, 1799
docens derstädes i vältaligheten, samt 1802 an-

ställd vid Carlberg. Här gjorde hans predikningar

så mycket uppseende, att den lilla kyrkan ej kun-

de rymma alla de från hufvudstaden tillströmman-

de åhörarne. Han hade redan förut vunnit Sven-

ska akademiens tvenne belöningar, den senare för

ett skaldestycke öfver Ehrensvärd, och lyckans väg

tycktes stå öppen för honom, då en lungsot än-

dade hans lif vid endast 32 års ålder. Både hans
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skaldestycken och predikningar voro af ett vild,

elegisk natur, liksom han sjelf.

Chrlsraua kallas den smörjélse, som presten for-

dom begagnade vid barndop, då han, efter barnets

upptagande ar dopfunten, gjorde ett kors på dess

bjessa med chrismo-oljan och sade, enligt 1529

års kyrkohandbok: "Allsmäktige Gud, vårs Herras

Jesu Ghristi Fader, som dig hafver genom vatten

och den heliga anda födt uppå nytt och förlåtit

dig dina synder, han styrke och stadfäste dig i

sin nåd, och smörje dig med den heliga anda till

evinnerligt Kf, amen." År 1541 blef denna cere-

moni bortlagd. Chrisrao-kar af silfver ser man
ofta omnämnda i beskrifningar om gamla kyrkors

tillhörigheter.

ChWsttterg* socken. Se: Krigsberg.

Chrlstdala. socken. Se: Krigsdala.

Christian I, var son till grefven af Oldenburg-

Delmenhorst Theodorik den lycklige , valdes till ko-

nung i Danmark år 1448, och, genom konstgrepp

af de Svenske aristokraterne , hvilka uppoffrade Carl

Knutsons rätt till Norrska kronan, äfven i Norrige

följande året. Då Carl nödgades fly från Stock-

holm, blef Christian vald till konung i Sverige d. 24

Juni 1457 och krönt i Upsala d. 29. Men sedan

han stött sig med den mägtige erkebiskopen Jöns

Bengtsson Oxenstjerna, hvilken hufvudsakligen för-

hjelpt honom till thronen, störtade denne honom
derifrån år 1464. Hans försök att blidka honom
misslyckades och han afled i Köpenhamn d. 22 Maj

1481, utan att hafva kunnat återeröfra Svenska

kronan, men med namnet af en slug och godsin-

nad regent.

Christian II » skref sig sjelf Christiern , är i Sve-

rige bekant under namnet Tyrann; i Danmark kal-

las han den omilde. Han var son af konung Johan II,

och föddes i Nyborg d. 2 Juli år 1481. I Danmark

och Norrige blef han konung efter sin fader år

1513, men i Sverige först 1520 efter Sten Stu-

res död och Stockholms öfvergång. Här höll han

sitt intåg d. 31 Okt. och brännmärkte sitt namn
genom det beryktade blodbadet. Han kan sägas

egentligen aldrig hafva regerat i Sverige, ty han

lemnade det kort efter denna illbragd och beträd-

de sedan aldrig dess jord. Redan följande året

uppsade Svenskarne honom all tro ocb lydnad, och

detsamma vederfors honom år 1 523 i Danmark och

Norrige. I sistnämnda land blef han väl åter hyl-

lad, d. 29 Nov. 1531, då han gjorde ett försök

att återeröfra sina riken y men måste, d. 1 Juli

1532, lemna sig i Danske generalen Knut Gylden-

stjernås våld. Han fördes nu till Sonderburgs slott

på ön Alsen, der han i 17 år hölls i ett ganska

strängt fängelse, hvilket först år 1549, på hans

svåger, kejsar Carl V:s och Engelske konungen

Henrik VIII:s bemedling, förbyttes till ett lindri-

gare på Kallundborgs slott på Seeland. Har för-

unnades honom något mera frihet, till och med ett

slags hofstat, och han framlefde här ännu 10 år till

sin död, d. 22 Jan. 1559. Han var då 75 år gam-
mal, hvaraf han tillbragt 36, dels i landsflykt,

dels i fängelse.

ChrlrtlM m» konung af Danmark, Fredrik fcs

son , blef Gustaf Ls svåger, genom den sistnämn- -

des förmalning med Catharina af Sachsen-Lauenburg,

lefde i vänskapligt förhållande med Sverige, och

gjorde ett besök i Stockholm år 1535. Han afled

år 1559.
^

ChristtJtnopel » en köping, belägen i Östra kon-

trakt och härad af Lunds stift och Blekinge län,

3 \ mil O.N.O. från Carlskrona, vid bafvet. Sock-

nen hör till 3 kl. reg., .består af 40 J ra ti. och

har 2,684 invånare. Dess areal utgör 17,751 tunn-

land, hvaraf 125 äro sjöar och kärr. Adr. Carls-

krona. Köpingen anlades år 1600 af konung Chri-

stian IV i Danmark. Blef befåstad år 1606. Har
tillförene ägt stadsprivilegier och var då sate för

landshöfdingen öfver norra Blekinge. — Hamnen
är liten och af medelmåttig beskaffenhet.

ChristianstAd , stapelstad och landshöfdinge-resi-

dens i Christianstads län, belägen vid Helge-ån, 2
mil från dennas utlopp i hafvet, samt 54 £ mil

från Stockholm. Staden genomskäres af en ka-

nal , som delar densamma i tvenne hälfter , af hvil-

ka den norra ligger i Willands och den södra i

Gärds härad. Den är anlagd af Danske konungen

Christian IV, på dåvarande ön Allo eller Alö,

hvilket ställe, för sin fördelaktiga belägenhet vid

Helge-ån f utsågs till stad och gränsfastning, sedan

den \ mil derifrån belägna staden Wä blifvit upp-

bränd af Svenske konungen Gustaf II Adolf. Tora-

terne till den nya staden och fästningen utstaka-

des redan 1613; men konungens fundationsbref är

ej dateradt förr än d. 22 Maj 1614. År 1617
fick staden namnet Christianstad, efter sin grund—

läggare, och d. 15 Mars 1622 erhöll den privile-

gier och stapelstadsfrihet. Den är belastad med
vallar och bastioner samt grafvar utanför vallen,

hvilka äro murade med huggen sten. Till fäst-

ningens försvar ligger här en ständig garnison af

Wendes artilleri-regemente. Staden är säte för

landshöfdingen öfver Christianstads lan, samt för

hofrätten öfver Skåne och Blekinge. Den är en

af de mest regelbundet afdelade städer i Sverige

och mycket väl byggd, hvilket senare härröror

från yngre dagar, då den fått så många nya

både allmänna och enskildta byggnader, så att

endast några fa hus qvarstå från grundlägg-

nings-tiden. Bland större och vackrare allmänna

byggnader märkes lasaretts-byggnaden, skolhuset,

theaterhuset, det så kallade nya kronohuset, en

storartad, tre våningar hög byggnad, som uppta-

ger hela norra sidan af Stortorget och gemensamt
begagnas af hofrätten och garnisonen, hvilken se-

nare der har sin högvakt, sitt informationsverk,

m. ra., garnisonens sjukhus, nya tyggårdsbyggna-
derna, m. fl. Blott en kyrka finnes, kallad Helga
Trefaldighetskyrka, grundlagd 1617 och invigd på
söndagen af samma namn d. 8 Juni 1628. I

staden finnes tre församlingar, nemligen stads-,

garnisons- och »lotts-församlingen, de der be-
gagna kyrkan gemensamt Staden bar flera sko-

lor, såsom hertig Carls lärdoms- och apologist-

skola, med sex lärare och gymnastik-inrättning,

hertig Carls vexelundervisnings-skola för stadens
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* eeh prins Carls för garnisonens barn, Dahlska

ffcekskolan för stadens fattiga barn, inrattad för

de medel, som framlidne handlanden Johan Henrik

Dahl disponerat till detta ändamål. Dessutom fin-

nes en borgare-skola, samt en af stadens fruar

stiftad skola för fattiga flickor af lägre folkklas-

sen, hvilka äfven fa fri föda, genom kostdagar i

nosen, och fråga har varit om en lika inrättning

äfven för gossar. Garnisonen har, atom sin barn-

skola, ett informationsverk, samt en enskild t af

officerare stiftad läro-inrättning för linje-officera-

res bildande. — Stadens fattigvård har på se-

nare tid blifvit betydligen förbättrad, samt med
stor kostnad organiserad år 1845, på ett all-

deles nytt sätt. Fattighuset har blifvit tillbygdt

och innehåller nu, utom boningsrum för de fat-

tige, hvilka intagas så långt utrymmet medgif-

ver, två stora arbetssalar, der fattig-personalen

dagligen sysselsattes med arbeten passande för

dem. Inrättningen har sin egen, på stället bo-

ende syssloman, hvilken skall vaka öfver arbe-

tet, ordningen och ekonomien, m. m. Bland öf-

riga inrättningar märkas länets lazarett och kur-

hus, som är här beläget. Det stiftades år 1768.

Då den först härstädes befintliga hospitals-inrätt-

ningen flyttades till Malmö
,
upplåts hospitals-tom-

ten tOl en ny lazaretts-byggnad , hvilken uppför-

des derstädes och öppnades år 1833. Den fick

årei 1838—1840 en ytterligare tillbyggnad, samt

innehåller no , utom badinrättning och , eroottag-

aiigsrum, femton allmänna sjukrum, med 6 å 7

sängar i hvarje, tre extra rum eller sådana som
pplåtas åt enskildt person, mot betalning, samt

tre rum för vansinnigas behandling, jemte bonings-

ram för inrättningens tjenstemanna- och betjenings-

personal. Arrester för härvarande fångar äro inrät-

tade under vallarne, så väl vid norra som södra fåst-

ningspörten. Dessutom finnas serskildta rum för dem,

hvilka blifvit dömde för skuld, bedräglig konkurs,

o. d. Bakom östra vallen påbörjades år 1842 en

fangelsebyggnad i stor skala, inrättad efter en mo-
difikation af de i nyare tider begagnade fångelse-

methoder (Auburnska och Philadelphiska). De in-

nehålla 92 celler. I staden finnes ett af Svenska

harens trenne hufvudförråder, hvilka förvaras i 22

större och mindre byggnader samt 10 fåstnings-

kassematter. Staden har, sedan år 1842, en drät-

aelkommission, hvilken besörjer allt\ hvad till sam-

hällets ekonomi hörer. År 1842 utgjorde folkmäng-
' den 3,822 personer, statsbidragen ett belopp af

25,297 R:dr B:ko och ägorymden 1,503 tunnland.

Staden har sin näring af handel, manufakturer,

handtverkerier och härvarande garnisons och hof-

rätts förplägning. Lastageplats är den 2 mil der-

ifrån belägna byn Ähus. Handeln i sjelfva staden

bedrifves isynnerhet med manufakturvaror och spe-

cerier. Fartygens antal är fem, om tillsammans

140 lästers drägtighet. Hamnen i Åhus är tem-

ligen säker, ehuru öppen; den ligger fullt | mil

frän packhusen i Ähus. Alla varor måste på det-

ta afstånd föras på pråmar. Utrikes sjöfart be-

drifves hnfvndsakligen på Lubeck, Petersburg samt

Danmark och England. Utförsels-artiklar äro huf-
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vndsakligen stäfver och linfrö. På inrikes orter,

isynnerhet Stockholm, drifves stark handel med
brännvin. — Staden har, under striden emellan Sve-

rige och Danmark, ofta varit hårdt belägrad. Fäst-

ningen blef år 1677—1678 nästan alldeles för-

störd af konung Carl XI; men iståndsattes åter

1710, och 1748 påbörjades anläggningen af de

nya fästningsverken. Vid revolutionen år 1772
tillställdes, genom Christianstads dåvarande kom-
mendant Hellichius (sedan adlad under namn af

Gustafskjöld), ett slags uppror härstädes. Stadens

vapen är ett G med 4 inuti , hvilket hålles af tven-

ne gula lejon i blått falt under en kunglig krona.

— Christianstad med landsförsamlingen Wä utgör

ett regalt pastorat af l:sta klassen med 24 f mtl.

och 6,000 invånare, af hvilka 1,502 tillhöra lands-

församlingen. Här hållas årliga marknader, hvilka

vara längre än 1 dag, i slutet af Januari, i me-
dio af Juni och början af Oktober månad. Dess-

utom hålles årligen 1 dags marknad söndagen före

midfastosöndag och 3 dagar före jul. Stadens pol-

höjd är 56 grader, eller densamma, som Edin-

burg i Skottland.

Chrlstianstads llin innefattar norra delen af land-

skapet Skåne, samt gränsar till Halland, Småland,

Blekinge, Östersjön och Malmöhus län. — Folk-

lynnet skiftar i mån af de olika folkstammar, som
ifrån början befolkat orterne inom länet, och an-

märkningsvärdt är, att tidens längd, under gemen-

samma lagar, styrelse och öfriga förhållanden, ej

kunnat bäfva den olikhet, som finnes inom olika

trakter., Emellan hvarje härad anträffas denna

skillnad , både i de yttre dragen, språket, i mer
eller mindre liflighet och flera andra afseenden.

Den skarpaste olikheten visar sig emellan skogs-

bon och slättbon. Den förres större beräknings-

förmåga, öfvergående ej sällan till slughet och

tilltagsenhet, mera hastiga rörelser och raskare

handlingssätt, bryter starkt af emot slättbons trö-

gare lynne, kallare men mera öppna väsende och

lugnare besinning i företag. I skogstrakten finner

man i allmänhet mera förstånds-förmåga, än på
slättlandet. Läsning och skrifning äro allmännare

i skogstrakten, der spekulations-andan bildat de fle-

sta till verkliga räknemästare. Deremot visar slätt-

bon sitt företräde i moraliskt afseende, uti mera

pålitlighet, hvilket äfven yttrar sig i mera mån-

het om andras rätt. Brottmålen inom skogstrak-

terne äro alltid flera än på slättlandet. — Jord-

bruk är länets hufvadsakliga näringsgren och ibland

den verkligt besutna delen af invånarne linnes en

grund till välstånd och trefnad, hvilken likväl i se-

nare åren fått genom missväxt känna skakningar

af en mindre lycklig tidpunkt för näringar och rö-

relse. Ladugårdsskötseln fortgår ej som den bor-

de. På större gårdar hafva holländerier blifvit

inrättade, och man har skäl att hoppas, att länet

skall snart kunna utföra ost och smör, i stället

för att, såsom hittills, införa dessa nödvändighets-

artiklar. Det onekHga hindret för en klok ladu-

gårdsskötsel är brännvinsbränningen. Antalet af

skattlagda pannor, hvilka år 1830 utgjorde 7,012

stycken, hade år 1842 minskats till 5,113 st.;

Digitized by



258

men tillverkningen anses mn Af samma belopp. —
Skogarn inom länet äro i aftagaade, och härtill

bidrager en stém förbrukning genom flera bostä-

der ock således flcre eldstäder, äfvensom dea ut-

sträckta och på många stallen fördelade brännvins-

Ullverkaingen. Derjemte hafva fa den omtänksam-

betan att tanka på efterkommandes behof , hvar-

före det är sällsynt att någon återväxt förberedas.

— Bergsrörelsen är inskränkt inom Andramms alna-

brak. Årliga tillverkningen uppgifves vara i me-
deltal 1,700 tanaor, till ett medelpris af 18 R:dr

faunan, således ett årligt tillverkningsvärde af

82,220 R:dr B:ko. Verket sysselsätter 146 per-

soner. — Bland industriella inrättningar förtjeaar

pappersbruket Klippan en särdeles uppmärksamhet.

Det sysselsätter 100 arbetare och årliga tillverk-

ningen uppgifves vara 40,000 ris papper, beräk-

nade tOl ett värde af omkring 170,000 R:dr. —
Linneväfnad var fordom en lönande näringsgren,

synnerligast i norra Åsbo och en del af södra Ås-

bo härader. De senare åren fallna priserna hafva

betydligen minskat den vinst orten ägde häraf

,

och tillverkningen har aftagit, till stor skada för

dessa trakter, hvilka, i följd af en i allmänhét

mager och mindre bördig jordmån, tarfva lönande

binäringar, för att berga sig. Skälet till de fal-

lande priserna uppgifves vara, att Danske upp-

handlare förr inställde sig vid Skånska marknader,

synnerligast de vid Åby, för att inköpa större par-

tier linneväf; men att denna afsättning till större

delen upphört, sedan Danskarne sjelfva börjat till-

verka detta slags väfnad. — Salpeter-kokning,

som var en lönande handtering, synnerligast inom

begge Göinge häraderna, och bedrefs temligen be-

tydligt, är nu högst ringa, i anseende till vedens

dyrhet och det låga lösningspris kronan erbjudit

för varan. — Sjöfart idkas isynnerhet inom Bjäre

härad, der dugligt och raskt sjöfolk är att tillgå.

— Fiske, hvaraf det i Östersjön och vid vestra

kusten är det betydligaste, sysselsätter flera hus-

håll. Handeln inskränker sig hufvudsakligast till

landtbandel med ortens produkter dels i länets

städer, och dels på landtmarknader. De huf-

vudsakligaste utförsel-artiklar äro spannmål och
brännvin, timmerskog samt ekr- och bokstäfver.— Brandstods-föreningar äro inrättade i alla fög-

derier, utom i Bjäre härad, der en sådan sak-

nas. — Länet har en sparbank, i förening med
filial-kontor inom länet och aflägsnare orter. Det
indelas i fyra fögderier och tio härader. För-
sta fögderiet utgöres af östra och vestra Göinge

härad; det andra af Willands, Gärds och Albo;
det tredje af norra och södra Åsbo samt Bjäre,

och det fjerde af Ingelstads och Järestads hära-
der. Länet lyder under bofrätten öfver Skåne och
Blekinge, och består, jemte Malmöhuslän, af åtta

domsagor. — Det hör till Lunds stift och inne-

fattar 72 1 pastorater, 71 £ annexer oeh 5 stads-

församlingar inom D prosterier. Länet utgör 55,95
qvadr.mil, innefattande en areal af 1,323,416 tunn-
land, af hvilka 70,630 äro sjöar och kärr, samt
2,988 } mantal oeh 2,084 tunnland jord, tillhörig

städenia. Dessa äro trenne, nämligen: (Jhristian-

ålad, Engettftlm och Gimbritahamn. FotitmangaW
iaom hela länet utgör 166,080 personer, hvacaf

7,051 i städerna.

Christåemu Se: Christian IL
Ckristlerfftln 9 Pehr HfUrlaa» jnris oeoon. ooh
sedermera log. et metaph. professor i Upsala, samt

pastor i Öfver- och Ytter-Gran. Han var född d.

27 Juli 1725 i Vester-Fernebo (der fadern var

prost), blef juris doktor 1763 och professor 1770.

Han var af ett häftigt och oroligt lynne, låg i

tvist först med Nordencrants rörande finanserna,

hvilket föranledde en ärerörig process dem emel-

lan, och sedan med Boéthius emot Kaotiska och för

Lockes system, hvilket Ch. försvarade. Hans häf-

tighet i detta försvar, jemte åtskilliga despotiska

åtgärder, dem han vidtagit såsom akademiens

rektor, uppretade studenterne och deras missnöje

utbröt i oroligheter år 1795. Ch., som då var

70 år, ville sätta sig i spetsen för den akademi-

ska vakten, och ropade i sin hänförelse: "högg,

skjut och stick, jag svarar för lifvet!" Hans öf-

verilning hade till följd hans afsättning från rek-

tors-embetet. Död d. 24 Febr. 1799.

Cliritftina. Sverige har ägt flera drottningar och

prinsessor med detta namn, nemL: l:o Erik den

Heliges gemål, en dotter till Danske prinsen

Björn Jernsida och Svenska prinsessan Catha-

rina; 2:o Carl VILs gemål, dotter af en förnäm

Dansk, Stig Hvitaläder; 3:o Waldemars gemål,

som förut var hans älskarinna, och med hvuV

ken han förmälde sig efter sin afsättning. Hon
dog barnlös år 1292 och äktenskapet erkändes ej

af Waldemars slägtingar; 4:o Carl VIII Knutssons

tredje och sista gemål, med hvilken var samma
förhållande som med den ofvannämnda. Carl lät

viga sig vid henne på dödssängen, men barnen

blefvo ej ansedda för äkta. Hon var dotter till

höfvidsmannen på Raseborg; 5:o Johan Ifcs eller

Hans
1

tredje gemål, med hvilken han förmäldes år

1478. Hon var dotter till kurfursten af Sachsen,

Ernest, och dog i Odensee d. 9 Dec. år 1521;

6:o Carl IX:s andra gemål, hertig Adolfs af HoJ-

stein-Gottorp dotter oeh Gustaf Adolf den Stores

moder. Hon var född år 1573, förmäldes vid 19

års ålder 1592, då Carl ännu var blott hertig af

Södermanland, och dog på Gripsholm d. 8 Dec.

1625. Hon lärer varit af ett sträft lynne, och trod-

des hafva om ej tillstyrkt, åtminstone icke afstyrkt

sin gemåls många stränga åtgärder, hvårföre de

missnöjde kallade henne "den fördömda Holsteinaka

nattpredikanten*; 7:o Inge I:s dotter, förmäld med
Ryske prinsen Harald; 8:o hertig Waldemars af

Finland första gemål och Torkel Knntssons dotter.

Sedan det lyckats Birgers bröder, att förmå honom
att med otacksamhet belöna den värdige marsken,

lade desse bröder otvunget den ena lågheten till

den andra, och Waldemar försköt således sin ge-

mål , tre dagar etter svärfaderns fängslande, under

förevändning, att han stod till henne i andligt skyld-

skåp, emedan Torkel Knutsson varit hans fadder;

9:o Carl VUIis dotter med sin första gemål, född år

1432, gift år 1446 med riksrådet Erik Eriksson

GyUenstjema, oeh död vid några femtio åra å>
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étr; ld:o Christian B» ?ngstå dotter, ftdd år

im och eed 1590. Bob nr förmäld med bes-

tiga» of Milano* Fram Sforsa, ock blcf stammo-
der åt det »armode öoterrikuka båset Skildras

såsom ovanligt högmodig; i l:o en dotter till landt-

grefvea af Hessen, Filip, upptages härstädes, eme-
dan kon rar forlofvad ned Erik XIV, ehuru gifter-

Målet oj gick i fullbordan. Hon förmäldes år

1554 ned hertig Adolf af Holstein-Gottorp, och

blef stammoder för det nu regerande Ryska kej-

sorauset; l2:o dotter af Carl DL och hans andra

gemål, född d. 26 Not. 1593 och död endast 6
månader gammal; l&o Christina Magdalena, Jo-

kan Casisnirs äldsta dofter, således syster till Carl

Gastaf, född d. 4 Aag. 1616, död 1660, förmäld

år 16*2 med Fredrik VI, markgrefve af Baden-

Dmiach. — De namnkunoigaste Sveaska fruntim-

mer med detta namn äro emellertid

:

Camiestmai GyUeamtJeama» Sten Stores gemål,

ftdd år 1494. Hennes föräldrar voro riksrådet Nils

Brikssen tfll Pogelvik, konung Carl Vffla dotter-

son, och Sigrid Baner, enka efter Måns Carlsson

tfll fika. Hon \ar således i skyldskap med rikets

fhfuamsta ätter och med det sedermera på thro-

aea uppstigna konnngahoset. Hon gifte sig med
Sten Sture år 151». Efter hans död var hon en

af de Q, som ännu icke misströstade om fäder-

neslandets sftddning, och hvilken, då Stockholm belaV

gmdes af Christian, vågade försvara hufvudstaden

samt ingaf dess besättning och invånare det mod,
som fifvade henne sjelf. Borgarenas sviktade lik>

vei förr in hennes, och deras affall tvang henne

tiD on kapitulation, hvilken likväl afslots på vit-

kor, som kunde anses fördelaktiga. Christian be-

kräftade rikets fri- och rättigheter, lofvade glöm-

ska af det framfarna ock Christina sjelf skulle er-

hålla Tarvaetehus slott och län såsom änkesäte.

ABa dessa löften blefvo brutna. Vid blodbadet

blef Christina fängslad och fick välja emellan

didorötteiK att lefvande brännas, begrafvas eller

daftnkas. Hon förskonades likväl till lifvet, men
iferdes titt Köpenhamn, der hon insattes först i

BU Tornet oth flyttades sedan till Kalhmdborgs

aåott. Bfter Christierns fall återfick hon friheten

åVr 1524, och tilläts återvända till Sverige. Här
gifte hon sig andra gången, år 1527, med Johan

Thuresson Roos, och den fordan herskarinoatt och

lrjcltranan blef en stilla, anspråkslös hosmoder.

Han afled på Hörningsbolm år 1566 och begrofs

i Troea landskyrka. Om någon afuad eller låg

fidetae fannits hos henne, hade hon ej saknat till-

fälle att åtminstone skada deras föremål, i fall hon

velat onderstödja den falske Starens djerfV* till-

tag etnr deltaga i sin svärfaders, rikshofmästaren

Thore Jönssons, anläggningar. Dertill var hon lik-

vi! alltför ädel och högriunad.

ChwttHmm* Gustaf 11 Adolfs dotter, född i Stock-

holm d. 8 Dec. 1626. Innan konungen» roste titt

Tyska fälttåget, lät han af ständerna erkänna hen-

ne for sia mgfiga arfvinge tfll thrönen, och ef-

Hr hona de*bekräftade* hoa i denna egaatkao, på

ismtiagiiii den 14> afers 1688. Hon stod i 12 åt

mmer ftimjaderihnp af do fem lögat rikieaAbeoa

nas mnehåfvare, och denna förmyndare-regering

är den ärofullaste af detta slag, Sveriges historia

känner. Den 7 Dec 1644 tillträdde hon, vid 18
års ålder, regeringen såsom fuDmyndig* Hennes
tbran emgafs af mycken glans, både genom
det anseende riket vunnit och genom hennes

personliga egenskaper, ty hon var ett fruntim-

mer med skarpt förstånd, qvickhet, fintligfaet och
ovanlig lärdom. Läsning ock stadier wro hen-
nes käraste sysselsättningar, hvårföre hon också,

omgaf sig med tänkare och författare, både infö-

dingar och utländningar. Rikets ärender försumma-
des väl icke, men hennes lättsinaighet och slöse-

ri bragte statsverket på obestånd, väckte missnöje

hos alla folkklasser och förorsakade henne sjelf

många bekymmer och obehag. Hennes böjelse för

oberoende afhöll henne från att förmäla sig. Hen-
nes kusins, Carl Gustafs, frieri afböjde hon isyn-

nerhet, emedan hon ej ville underkasta sig en^eherr-

skare. Om hon eljest pålagt sig något strängt

tvång är osäkert. Hon kunde emellertid ej undgå

att inse den omöjlighet hvari hon bragt sig, att

fortsätta sitt lefnadssätt, och följaktligen att bi-

behålla riksstyrelsen utan ett förändradt hushålls-

system. Hon valde derföre utvägen att nedlägga

kronan, hvartill åtskilliga utländske äfventyrafe

och gunstlingar, med hvilka hon^omgaf sig, tro-

ligen bidragit att förleda henne. Carl Gustafs val

till thronföljare hade hon lyckats genomdrifva,

icke utan motstånd. Hans upphöjelse på tbronen

mötte ett ännu lifligare bland alla hennes rådgif-

vare och särdeles hos Axel Oxenstjerna. Hennés

besiat var likväl oryggligt, och hon verkställde

det omsider den 6 Juni 1644, då hon, på riks-

dagen i Upsala, nedlade kronan, hvilken samma
dag sattes på hennes kusins hufvud. Hon lemna-

de genast landet, och medtog allt af värde, som
fanns bland de kongL tillbörigheterna, dyrbarhe-

ter, målningar, böcker, m. m. I ärligt underhall

undfick hon 200,066 R:dr, hvilken summa dock se-

dermera, till följd af rikets penningeförlägenhet,

nedsatte» tfll hälften. Hon begaf sig först tfll Ham-
burg och derifrån till Belgien och Frankrike, öfc-

verallt emottagen med de vördnadsbetygelser hen-

nes rang och personlighet kräfde. Redan före af-

resan hade hon i Stockholm hemligt öfvergått till

katholeka läran, icke af böjelse eller svärmeri,

ty hon affekterade snarare att vara fritänkarinna,

men af en nyck, dertill förledd af utsände Jesuiter

och kanske utan att sjelf göra sig reda för don

verkliga anledningen. Uti Inspruck afsvor hon
offentligt sina faders tro, d. 3 Nov. 1655. Hon
höll sitt högtidliga intåg i Rom d. 19 Dec. sam-
ma år, utomordentligt firad af påfveu Alexander,

hvilken hon smickrade därigenom, att hon efter bo-*

nom antog namnet Alexandra. Hon bosatte sig i

Rom, men gjorde tvenne resor till Sverige, der

hon emottogs kallt, försökte att bli vald till drott-

ning i Polen, dog i Rom don 19 April 1689, ooh

begrofa i Srt Peters kyrkan. — Ho» kade utnämnt

kardinal Azoiini till sin arfvinge. Hennes rykte

tion efterveriden är tvetydigt Ho» fosdooldmm

VÄcdot af sma lysande naturtgåffor gonon* dem
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origtiga användande, blef en tadelvärd regentinna

och en foga aktningsvärd menniska. Bland de svar-

taste fläckarna pä hennes minne är Messeniernes

afrättning och Monaldeschis mord.

CUristlnetoerg;, före år 1709 kalladt Munkagård,

1 mtl. frälse, postgård, är beläget i Bredestads soc-

ken af Jönköpings län , skall fordom hafva varit klo-

ster, bvilket legat på den så kallade Munkehälle-

backen, hvarest ännu en god vattenkälla finnes,

kallad Munke-källan. Sista byggnaden, som till-

hört klostret, nedrefs 1776, hvarvid man hittade

en penning af okänd pregel. Den sista innehaf-

varen, allmänt kallad Munk, hade 12 döttrar, och

dog vid den yngstas bröllop. På nuvarande sö-

dra gärdet fanns, nnder konung Carl XU:s tid, en

tät skog, der allmogen, under krigstider, gömde
sig, för att undgå utskrifning. — På en åker

vid Hults by finnes en sten, 3 fot hög öfver jord

1 fot 4 tum bred, samt 4 tum tjock; på öfre än-

dan, som är cirkelrund, synes ett krusifix, med in-

skrift, hvilken tillkännager, att Nils Persson, fogde

uti Widbo, här föll af hästen och dog genast, d.

14 Juni 1598. — På Bona ägor ligger ett berg,

kalladt Skrifvarberget, om hvilket man berättar

åtskilliga sagor. På berget Kufvahall, sydost om
kyrkan och på Bredestad Norregårds vestra gär-

de, skall fordom hafva funnits domaresäten. På
Norregårds gäräe deremot finnas åtskilliga tydli-

gen ditsatta stenar, af hvilka den största är .un-

gefärligen 7 alnar hög.

Christlnedal, ett jernbruk i Fröskogs socken af

Tössbo härad i Elfsborgs län; har 2 härdar samt

900 skepp:d priv. årligt smide med köpetackjern.

Bruket hör under Hvitlanda, och drifver spikr- samt

annan manufaktur-tillverkning vid Lisefors. Ham-
marskatten är 9 skepp:d. Tillverkningen skeppas

på Götheborg. Bruket äges af BI. Sahlin, och dess

smidesstämpel är G. D.

Christinefors , ett jernbruk i Tjällmo socken

af Finspångs härad och Östergöthlands län, anla-

des år 1775, har 2 härdar, samt 1,200 skepprd

priv. årligt smide med köpetackjern. Frälsesmidet

är 30 skepp:d, och dessutom äro 1 räck- samt 2

spikhamrar privilegierade. Hammarskatten utgör

il skepp:d 14 lisp:d. Tillverkningen skeppas på
Norrköping och Stockholm. Ägare är P. A. Wass*-

rin. Sraidesstämpeln visar C. F. med krona öfver.

Christinefors, e\t jernbruk, beläget i Fryks-

ände socken af Frykdals härad i Wermlands län,

har 2 härdar och 800 skepprd priv. årligt smide

af köpetackjern, som skeppas på Götheborg. Ham-
marskatten utgöres med 8 skepp:d. Smidesstäm-

peln visar ett S, med en pil tvärtigenom bokstaf-

ven. Ägare är D. Berggren.

Clarlfltinehamn , under N:o 27 bland rikets

städer, belägen 28 mil V. från Stockholm, i

Warnums socken midt för östra kusten af War-
numsviken, vid Warnans och Lötelfvens före-

ning. Den grundlades 1642 och erhöll sitt namn
efter /drottning Christina. Denna ort hade län-

ge förut, såsom det förnämsta landningsstället

vid Warnumsviken, varit besökt af sjöfarande

från Westergöthland, isynnerhet efter bergslager-

nas uppkomst och tilltagande rörelse, då stället

äfven blef nederlagsplats för spannmål och fle-

ra slags varor, hvarracd handel drefs på bergsla-

gen. Marknader nollos hår årligen Mattsmessoda-

gen och tjugondedag jul, till hvilket ändamål

många bodar voro uppförda på södra sidan af

Warnan. Ställets äldsta namn skall hafva varit

Warnhem; men blef med tiden förvandladt till

Bro, af den anledning, att^flere kaflebroar, vid

handelsrörelsens tilltagande med landsbygden der-

omkring och med bergslagen, blcfvo lagda öfver

den då varande sumpiga mossan norr om staden,

hvilken ännu kallas Broängen. Stället och staden

benämndes Hamna och kallas vanligen så ännu af

allmogen från Westergöthland. Denna orts läge

behagade hertig Carl så mycket , att han
,
omkring

1570, här lät bygga sig en egen gård till her-

tigsäte, hvaraf källrarne ännu stå qvar, ehuru

öfverbyggda med ett annat hus. Här vistades

hertigen ofta och tillsåg att handelsrörelsen, som
leddes härigenom med bergslagen, ordentligen

tillgick. På detta sätt hade stället blifvrt en be-

tydlig handelsort för kringliggande trakter, och
af denna anledning började man påtänka anläg-

gandet af en ordentlig stad härstädes. I Nov. må-
nad 1638 utsåg riksdrotsen Gabr. Oxenstjerna Bro

hertigsäte och marknadsplats till stad. Uti Mars

månad följande året utstakade riksskattmästaren

Bengt Oxenstjerna, med landshöfdingen Stake, sjelf-

va platsen. Derefter utfärdade förmyndar-regerin-

gen stadens privilegier d. 29 Okt. 1642. Stadens

läge, ehuru på en lågländt plats, är likväl vac-

kert. Staden är reguliert anlagd i form af en

rektangel, hvars längd i Öster och vester utgör

1,100, och dess bredd i norr och söder 900 al-

nar. Elfven Warnan genomskär nordvestra delen

af staden och upptager, vid sitt utlopp derutur,

Lötelfven, hvilken genomskär dess sydvestra del.

De förnämsta allmänna byggnaderna äro: rådhuset,

af ston, Nilssonska arbetshuset, af sten, tvenne

våningar högt, beläget i nordvestra hörnet af sta-

den, öfver de kallrar, hvilka hertig Carl lät upp-

bygga vid sitt härvarande hertigsäte, inköpt 1328
af Nilssonska donationsmedlen ; Nilssonska folksko-

lans skolhus, af träd, m. m. Dessutom märkes
Christinas hälsobrunn

, belägen i sydöstra hörnet af

staden, med en vacker planterad park och prome-
nadsplats. I staden finnes en metallvåg, hvarifrån,

då man inberäknar utförseln från underlydande Hults

lastageplats, omkring 40,000 skepprd stångjern och
ungefär likaså mycket tackjern ärligen utskeppas.

Staden har en afdelnings-direktion af Wermlanda
provincialbank, samt en sparbank, inrättad år 1842.
Stadens förnämsta näringsfång består i handel och
handtverkerier. Ett vigtigt bidrag för dess ba-
stand och förkofran är den i medlet och slutet af

Mars månad infallande Fastings marknad, då af

ålder priserne på ortens produkter af spannmål,

jern och trädvaror bestämmas. Denna marknad,

hvilken lemnar staden en högst väsendtlig inkomst

af hushyror och saluståndsafgifter, har de senare

åren varit mindre besökt än förut af aflägset bo-

ende personer. Handeln bedrifves förnämligast med
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tackjärn, %iä ett belopp af omkriag 30,000 skepp.d,

fria Carlskega och Ferabo bergslager, äfvensom

Ifll någon del från Nerikes hyttor, samt med
spannmål från östergöthland, Wcstergöthland och

Nerike. Tackjeraet afsättes till braken i vestra

delen af länet oeh Dahlsland, samt spannmålen till

bergsslagema oeh Dalarne. Det stång- och ma-
nafaktnrjern, till omkring 41,000 skepprd, som
årligen utskeppas till Götheborg från stadens våg
oeh den derunder lydande Halts lastageplats, går

i handeln direkte mellan sistnämnde stads hand-

lande och bruksägaren. Den öfriga rörelsen är

mindre betydlig och drifves med säd, sill, salt

samt andra for kringliggande ort och bergslag

behöfliga varor, hvilka hemtas från Götheborg,

Norrköping och Stockholm. Stadens egna fartyg,

hvarmed handel drifves öfver Wenern på Göthe-

borg, uppgå till omkring 20. Handtverkare äro

vid pass 60, inom ungefär 25 särskilda handtverk.

Trefaldighetssöndagen år 1777 uppbrann staden

inom några timmar, nästan hel och hållen, med
undantag af kyrkan och några derintill belägna

hos. Natten emot d. 8 No v. 1804 afbrann nästan

hela södra och mellersta delarne af staden. Dess-

utom naiva mindre betydliga delar af staden brun-

nit 1811 i Nov. och 1812 i Sept. Staden har

1,721 invånare; 500 hus och tomter med ett upp-

skattad! värde af 445,549 R:dr B:ko samt 4,299

taaal. jord. — Christinehamns församling, hör till

% hl reg., och har till annex Warnums socken,

sniken orogifver staden. Statsbidragen af denna

stad nppgå till omkring 11,763 R:dr B:ko.

dvUtiaeliolm » ett säteri, förut kallad t Holmen,

beläget i Rönö härad och Allhelgona socken, 1

mil från Nyköping, bredvid ån som kommer från

sjön Långhalsen; består af 2 mtl., hvarunder lyda

12 £ frälse- samt 2£ kronoskatte-bemman; det

har mjölqvarnar, såg, ålfiske, trädgård med vac-

kert orangeri och ansenlig humlegård. Sjelfva sä-

tesgården är väl belägen. Den tillhörde på 1790-

talet horrådet Carl Gustaf Warmholtz, hvilken här

uppställt det förträffliga bibliothek han samlat,

oeh som i Svenska historien var det fullständiga-

ste, som någon ägt intill hans tid. Det skingra-

des efter hans död.

Cmrletlne kapell. Se: Qvarsebo socken.

CaurUtofTei», Sigismunds yngste son, med dess

första gemål, dog genast efter sin födelse, år

1598, hvilken kostade hans moder lifvet.

CmrirtoflTer af BMjera, en sonson till kejsar

Robert och systerson åt Erik XIII, valdes först

af Danska ständerna till konung i Danmark, då

Eriks usla regering väckte ett allmänt missnöje

mot honom, samt tvenne år senare, d. 4 Okt.

1440, till konung äfven i Sverige, hvars thron

han innehade intill sin död d. 6 Jan. 1448. Den

dyra tid, som under hans regering rådde i landet,

förskaffade honom spenamnet: Barkekonung (se det-

ta ord). Han var, för öfrigt en godsint, slug,

något vällustig regent, men saknade förmåga att

fylla den plats han innehade. Hans tidiga död af-

hVöt för öfrigt de planer, han möjligtvis kände

hafva hyst för sina rikens väl och unionens be-

fästande. Under hans regering antogs landslagen

till allmän efterlefnad, samma lag, som förblef

till det mesta gällande ända till år 1734. Denna
CnurUtofTers lagbok stadfastades af honom år

1442 och efterträdde landskapslagarne. Ett ut-

märkt vackert exemplar deraf, på pergament,

förvaras på kongl. bibliotheket i Upsala. Vid slu-

tet läses följande:
nDen Stormägtige och Högbor-

ne Furste och Herre, Herr Erich Sveriges Gjöthes

och Vendes utkorade Konung hafver af synnerlig

gunst och nåde och sig till evig åminnelse, skänkt

mig Lars Knutson denna bok. Then förste Apri-
lis åhr efter Christi börd 1558."

Cturistvalla, en socken, belägen i norra Möre
kontrakt och härad af Kalmar stift och län, 3 mil

N.V. från Kalmar. Socknen består af 25 J mtl.

och har 1,615 invånare. Dess areal utgör 21,106
tonni., af hvilka 180 äro sjöar och kärr. Christ-

valla kyrka var nybyggd 1794. Den benämndes i

äldsta tider Gonnabo, och var kapell under För-
lösa. År 1647 skänkte drottning Christina kro-
nohemmanet Gonnabo till boställe åt en kapellan

härstädes, hvarefter socknen började kallas, efter

hennes namn, Christvalla. Genom bref, dateradt

Franenburg d. 14 Okt 1656, gjorde konung Carl

Gastaf denna socken till ett serskildt pastorat.

Adr. Kalmar.

Christvalla , en helsobrunn, 2^ mil N.V. från

Kalmar, håller starkt mineral och har blifvit god-
känd af assessoren, doktor Wahlbom, samt nytt-

jas med mycken fördel af ortens inbyggare.

Chrouftgrttiit , grön chromoxid, beredes vanligen

med konst och begagnas såsom en vacker målar-

färg, äfven under namn af grön cinnober, men
förekommer ock nativ samt kallas då chromockra.

Chroraajmlt , neutral chromsyrad blyoxid, en ut-

märkt vacker gul målarfärg, hvilken vanligen bere-

des med konstens tillhjelp, mer och mindre ren,

samt af olika färgbrytningar. Förekommer äfven

färdigbildad i naturen, i form af små röda kri-

staller, under namn af röd blymalm.

CHromjernsten , ett till slägtet ehrom hörande

mineral, hvilket utgör metallen chroms egentliga

malm, och består af chromoxid samt jernoxidul,

bildande vanligen derba massor, sällan små regel-

bundna kristaller, af jerngrå eller becksvart färg,

svagt metallglänsande, ogenomskinliga och tunga

samt förekommer sparsamt i Jemtland och begag-

nas till beredning af de flesta chroraforeningar,

såsom chromgult, chromgrönt och chromrödt, m. fl.

CHrosaoehra» en ganska oren chromoxid; fö-

rekommer, till färgen ljust grågrön, mjuk, fin

och jordartad, i Landers grufva uti Rättviks soc-

ken af Dalarne.

CHromuyratU kall» ett neutralt och ett surt salt

af chromsyra och kali, hvilka beredas af ehromjern-

sten och begagnas till framställning af åtskilliga

målarfärger, likasom uti färgkonsten och vid kat-

tunstryck.

CHuroaaader» Jakob Penurseoa, författade nå-

gra dissertationer i lagfarenbeten, men är känd

isynnerhet genom tvenne komedier: Surge eller Flijt

och Oflitighctz SkodeSpegel, uppförd i Åbo vid magi-
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sterproiaetionen år 1647, oeh BetoSntck, uppförd

på samma ställe, två år senare, vid riksrådet Kufcks

bröllop. De beskrifvas såsom föga sinnrika till

uppfinningen , med ett groft skämt och utan dra-*

roatisk hållning. Förf. Mef slatligen borgmästare

i Wisby ocb landsdomare öfver Gottland.

Ckydeniu* , Samuel» son till kyrkoherden Ja-

kob Cbydeoius i Eura-Åminae af Finland. Samuel

Ca. blef filos. adj. vid universitetet i Åbo oeh

elev af vetenskaps-akademien, egnade sig hufvuéV

sakligen åt de praktiska vetenskaperna oeh gjorde

åtskilliga uppfinningar, hvilka ej vuano det afse-

ende de förtjente, såsom en vader- och vatten-

mascbin för bergborrningar, vattenverk som trö-

skade, malde och siktade säden, kakelugnar, hvil-

ka drefvo elden i 20 alnars längd omkring, och

derigenom behölle all dess värme, m. fl. Fram-
för allt föreslog han, för att lätta den inre ge-

menskapen, strömrensningar i Finland och fick äf-

ven uppdrag att utföra sådana. En dylik förena-

des, under hans inseende , i Kumo-elf, hvartill 800
man voro uppbådade. Cb. ville i en båt utröna

vattnets djup, ofvanför det strida fallet Niskakoski.

Härvid råkade han luta sig för långt öfver relin-

gen , ock föll i elfven. Han försökte väl att genom
simmande hålla sig uppe, men då båten, htari

han suttit, 'aflägsnade sig, i anseende till roddare-

nas klenmodighet , fettades han af strömfaran,

drogs ned utför fallet och försvann i dess djup.

Detta skedde d. 11 Juli 1757, och den aktnings-

värde patrioten var då endast 30 år gammal.
Först åtta dagar derefter återfanns hans lik.

Clfeorlmim var, i 14:e århundradet , en hög, präk-

tig betäckning öfver det heliga brödet, blef se-

dermera det rum der man förvarade monstransen,

ined det helgade brödet, och bör således skiljas

från sakerstia. Carl VID lät i Wadsteaa inrätta

ett sådant ciborium hvarom rimkrönikan talar:

Ther til lot han ock gjöra ther

Thet skjönste Ciborium i Sverige är

Ther moostrantia plägar i stå

Öster norr sattes thet i korin sva.

Dessa eiboria, eller heliga lekamens hus, fram i

kyrkorna, voro länge synliga i Sverige; men ef-

ter reformationen blefvo de, enligt Upsala mötes
beslut 1593, afskaffade och igenmurade, till att

förekomma gement» mans vantro om brödet och
vinets dyrkande. Ett ciboriam af förra slaget ut-

arbetadt af guld och silfver, med ett elfenbenskors

ofvanpå, skänktes af Magni» Ladulås till Riddar-

holmskyrkan
,

jemte en guldkalk, en momstråns,
m. fl. altarprydnader.

€Xcea>deleo kallades de lampor, som fordom brun
no dag och natt i våra katbolska kyrkor. Voro
de af större mått benämndes de Canthara.

Cider, äpplevw, är en utmärkt god, svagt spiri-

tuös dryck, bvilken beredes genom jäsning af äpple-

salt, ock begagnas isynnerhet i norra Frankrike

samt på några ställen i Tyskland och England
samt förbenade att afton hos oss bltfVa allmännare*

då stundom i vissa orter tillgången p& sommas-
äpplen är så stowr att de> tfll stor dél ej kun-
na använda* annat a» som foder åt svinen, Det

kan ärVen beredas af pärensaft, inen för då m
egen bismak af kärnhusen, och kallas i Frankrike

Poirrée, i England Perry.

ClHetamu Man är allmänt ense derom, att härmed

under medeltiden förstods ett plagg eller hängslo

af sträft hår, bvilket påtogs endast för att späka

kroppen. 1 en handling af år 1334 namnes: fCf-

ircium, dictvm Kölna-kldde.*

Clmfeertuiia , fordna namnet på Simtuna socken.

Se vidare denna artikel.

ttmbrlt*» en socken, med Nöbbelöf, bör till % Id.

reg., år belägen i Albo och Jårestads förenade kon-

trakt af Lunds stift, Järestads härad och Christian-

stads län, S.S.V. nära Cimbritshamn , vid hafvet.

Socknen består af 12 £ ratl. och har 698 invånare.

Dess areal utgör 2,592 tunnl., af hvilka blott 10

äro sjöar och kärr. Adr. Cimbritshamn.

Ctinferltsliaitiii , en urgammal stad, belägen in-

vid Östersjön, på östra kusten af Skåne, inom
Järestads härad af Christianstads län, 61 { mil

S.S.V. från Stockholm. Staden är oregelmessfgt

byggd, och invånarnes antal uppgår till 1,112 per-

soner. Handeln är obetydlig. Till fullbordande af

hamnbyggnaden hafva rikets ständer under 1844—
45 årens riksdag beviljat 10,000 R:dr B:ko, sé-

dan denna anläggning från 1842 medtagit en sum-

ma af 40,000 R:dr. I grannskapet finnes det

märkvärdiga Kiviksmonumentet, samt den bekan-

ta Cknbritslund. Nära staden har man anträffat

ett par ådror silfvererts, för hvars bearbetning

matsedel skulle uttagas, enligt i år gjord an-

mälan hos pastorsembetet. Stadens ålder är ej

känd; men dess grundläggning har säkert blffVit

föranledd af sillfisket härstädes, hvaraf en stor

del af befolkningen ännu har sin bergning. Lax-
fisket lärer ock fordom hafva varit betydligt; eme-
dan staden för en lax i sitt vapen. Ännu idkas

det med fördel. Kyrkan är af gråsten, och byggd,

enligt uppgift, redan i elfte århundradet. Staden

äger en offentlig skola, närmast jemförlig med
apologist- skolorna. Uti ecklesiastikt hänseende

utgör den en församling, med Järestad till an-

nex. — Järestads by, £ mil vester om Cimbrfts-

'hamn, utgör, jemte en del af Grästorps by, en

socken, hvilken består af 10 J£ mtl., och är be-

folkad med 424 personer. Socknens kyrka, be-

lägen i Järestads by, härleder sig från katholska

tiden. Vester om sagde by och på dess när-

maste ägor ligger ett hedniskt offer-ahare, én

ofantligt stor ohuggen gråsten, hvilande på fioro

andra sådana stenar, och på hvars öfra platta

sida små runda fördjupningar äro gjorde. Nå-
got längre bort i samma väderstreck finnes en

ättehög, med ett tal en del förstördt stenmotra-

ment från hedenhös. Staden har 146 hns och tort-

ter samt 804? tunnl. jord, uppskattad* till ett vär-

de af 141,096 R:dr B-.ko. Chnbrftsnamns försam-

ling bör till 3 kl. reg. oth har till annex Jerrfe-

stads socken. Stadens statsbidrag uppgå till om-
kring 4,900 lt:dr B:k*. Marknader hallas här d.

13 Jani oeh 17 Oktofter.

CtttttiierdaM, Carl, skeppsbyggmästare vid

BjugfeoBvarfvef, född 1T84. G. har på nämnde
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Wf åt iW? f Mgge* Mary *m 1W »*er.
Jfenoa Jirigg wckte Europa* och Amerikas npp-
amrksamhet; ty den öfverträffade alla an^ra na-

tioners fartyg i konstruktion och väfeegjiqg. Rf-

fa? dem» byggde C. aedeo briggame John, Ed-
gard, Jenny och Mary, bviika utgöra Svenska han-

delsfiottaas stolthet och ära, och skoja länge bi-

behålla sin byggmästares minne.

Claveren » £lnerujn diea» utmärker i bref och
handlingar från medeltiden onsdagen näst före

påsk, asjt-ousdagen.

CUignliuu kallades, under medeltiden, ett Mil

presteskruden hörande bälte eller gördel. I gam-
la Svenska handlingar öfversättes det ofta med:
linda. Sådana liudor fprvaras ännu uti åtskilliga

kyrkor, såsom i Westerås domkyrka, m. fl.

föriteJXorm* Så kallas, i fornkunskapeu , hvarje

rirkelkretsig stensättniag. Cirkelformar kunna va-

ra antingen: grafminnesmårkea (då de vanligen

omguVa en lägre kulle, eller en midtelsten), tings-

platser (i hvilket fall de vanligen utgöra ett visst

beräknat antal , såsom 5, 12, 24, o. s. v., och äf-

ven äro försedda med en lagd midtelsten), eller

grunder efter forntida byggnader. Uttrycket är

likväl icke allmänt antaget.

Ctekelbon kaUas vid grufvor de malmhögar, hvil-
ka äro ordentligt upplagda uti hopar af cylindrisk

form ock bestämd storlek, så att hvarje hop in-

nehåller något när samma vigt malm.

Qrif»ii»tlou«bralt » växelbruk, är en rationell

åforbruksraethod, bestående uti en systematisk om-
växling af olika växtslag på samma del af den

hakade jorden, hvarvid denna indelas uti flere

lotter, som hvar efter annan besås med olika sä-

desslag, foder- och rotväxter, så att sedan den

först hlifvit bebörigen gödslad, hvarje lott årlig?

n

användes för ett nytt växtslag, innan den, efter

ett visst antal skördar, ånyo gödslas. Denna me-
tho4 grundar sig derpå, att olika växtfamiljer el-

ler till och med olika växtarter, fastän af samma
familj, upptaga olika näringsmedel ur jorden, så

att då det ena slaget upptagit derutur pastan allt

hvad den innehåller af för detsamma tjenliga äm-
nen, finnes ändock deruti andra, bvilka bidraga

tfll ett. annat växtslags fortkomst, hvarjemte den

först odlade växtens qvarlefvor äfven lemna åt

jorden ämnen till näring för en annan växt, ehu-

ru icke dugliga för det växtslag hvarifrån de

härstamma. På detta sätt tvingas jorden, att, ef-

ter band, afgifva alla sina för vegetationen tjenliga

ämnen, innan den genom förnyad gödsling erhål-

ler ett nytt förråd af sådana, och man drager

ejdanda , den största möjliga nytta så väl af

jordrymden, som af de använda gödningsmedlen.

Den ordning uti hvilken de olika växtslagen bösra

flfja efter hvarandra, beror dels af jordens olika

beskaffenhet, dela af det olika antal letter hvat-

ati den, i följd af lokala förhållanden, måste inde-

la*. På styf lera börjas, efter förutgåaget göd-

elarft trade, vanligen med höstsäd och slutas med
vårsäd. På lös lera och sandjord börjar man där-

emot aaed gödslade rotfrukter, sällan med förut-

jinget träda, men nfgra ajlminna reglar finnes

kka i detta afseende, Cirktlatioiisbruket infördes

hos oss först på 1 790-talet , af den utmärkte laadt-

hashållaren och patrioten älaelean, på dess gods
Svaneholm i Skåne»

40l*4erc*en«*r-e*4efi , stiftades år 1099 af Be-
nediktiner-munken Robert. Den erhöll sitt namn
efter ordens stamkloster Gisteaux eller Qbtertium,

invid Dijon i Frankrike. Den verksamhet, hvar-
med den hel. Bernhard af Clairvaux understödde

densamma, förskaffade åt orden rika gåfvor och
vidlyftiga landtgods. — Cistereienser-munkarne vo-

ro de första som inkommo i Sverige, näst efter

Benediktinerne. Den andre erkebiskopen i Lund,

Eskil, hvilken äfven kallades prima* regn* Svecte,

lefde på samma tid som Bernhard, och var hans

personliga vän. Han stiftade några kloster i Lund,
mest på sina arfgods, samt hemtade dit munkar från

Cistertium och Clairvaux
1

kloster i Frankrike. 1

Sverige funnos Gistercienserkloster i Nydala, Al-
vastra och Warnhem, samt nunnekloster i Wreta,
Askeby, Byarum, Gudhem, Skokloster, Fogdö och
Kiseberga på Gottland.

fivil-departeinentet är en ibland de afdelnie-

gar, hvaruti regeringsärenderna , efter grundlags-

ändringen år 1849, btifvit fördelade i och för

föredragning inför konungen i statsrådet. Detta

departement, hvilket i många fall motsvarar inri-

kes ministerns departement i de länder, hvarest

denna benämning begagnas, innefattar i allmänhet

allt, som icke tillhör något annat departement.

Serskildt har det befattning med handel, näringar,

bergverk, landthushållning och allmänna kommuni-
kations-anstalter. Deremot hör polisen till justi-

tiedepartementet, och beskattningsfrågor, i och

för nyssnämnda yrken, tiM finans-departementet.

Ifrån kommunikations-anstalterna äro ock undan-

tagne postverket och telegraferna. Det förra ly-

der under finans-, oeh det senare noder landtför-

svars-departementet. Deremot hör skjutsväsendet

till civil-departemeatet, likasom dykeri-, försä-

krings- och bergningsväsendet, samt tabellverket.

Med ecklestastik-departementet har civil-departe-

mentet tvenne beröringspunkter: nämligen dels bild-

ningsanstalterna för de till sistnämnda departement

hörande yrken , t. ex. landtbraks-instituter och na-

vigationsskolor , dels åtgärder emot smittosamma

sjukdomar, hvilka båda saker tillhöra civil- och

ej ecklesiastik-departementet, ehuru detta sena-

, re nar läroverken och medicinalvården inom sin

verkningskrets. Med finans-departementet hanes,

utom beskattningsfrågor, en annan mötespunkt,

nämligen låne- och undsättnings-ärender, i och för

handel och näringar. Af ämbetsverken räknas till

civil-departenieutet: bergs- och kommerse-kolle-

gierna, länsstyrelserna och öfverståthåUare-embe-

tet, general-landtmäteri-kentoret ,
koavoy-kemmts-

aariatet, styrelsen öfver kanaler, hamn- och väg-

hyggnader, försäkringsbolag, tahellkemmisstonen

,

städemes tjenstemän, sa vida de ej äro domare,

landthreks-akademten , stuteri-öfverstyrelsen och

kaiantäns-koaiimssionej).

CXvU-lnsjenftftver. TiU arfvodea oeh stipendier

för bildande af civil-ingeaiörer vid Mariebergs lä*
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264 CivU-stetou penriont-liurMttntnff. Cfam.

roverk anslogo rikets ständer år 1845 en summa
af 6,000 R:dr B:ko årligen.

Clvll-statens penslone-lmrltstalBff. Redan år

1756, då arméens pensions-kassa stiftades, upp-

stod fråga om en dylik inrättning för rikets civi-

le embetsmanna-stater. Ärendet förenade* vid fle-

re riksdagar, och rikets ständer vidtogo åtgärder

till dess befrämjande. Förslag till reglementen

utarbetades; men verkställigheten mötte ständiga

hinder. År 1770 tillades derföre civile embets-

och tjenstemän rättighet, att, vid 70 års ålder,

taga afsked med bibehållande af hela lönen, hvil-

ken rättighet närmare bestämdes 1779. — Egent—

liga npphofvet till denna pensions-inrättning här-

leder sig från kongl. kungörelsen d. 29 Juni 1798,
hvarigenom, till en grundläggning i framtiden af

en mera fullständig pensions-inrättning för civil-

staten, dels anslogs en från statsmedlen årligen

utgående summa af 10,000 R:dr, till pensioner åt

sådana embets- och tjenstemän, hvilka, innan de

uppnått 70 års ålder, nödgades för sjuklighet ta-

ga afsked, dels ock, att alla de besparingar, som
kunde uppkomma > borde begagnas till förökande af

pensionerna. I Juni månad 1803 tillsattes en kom-
mitté, för att utarbeta en plan till denna pensions-

inrättning; men kommittéens åtgärder inskränkte

sig till infordrande af åtskilliga förberedande upp-

lysningar, och först år 1821 , då afl. presidenten

och statsrådet grefve G. F. Wirsén inträdde så-

som ordförande, bragtes denna angelägenhet till

slut, så att planen kunde föreläggas 1823 års

ständer, hvilka anslogo åt denna inrättning årliga

statsbidrag, hvarefter Kongl. Maj:t, sedan en enke-

och pupill-kassa blifvit med inrättningen förenad,

d. 15 Nov. 1826, lät utfärda reglementen för

pensions-inrättningen samt enke- och pupill-kassan.

— Pensions-inrättningens grundfond är bildad af

de besparingar, hvilka uppkommit från och med
år 1802 å 1798 års pensions-anslag för sjukliga

tjenstemän. Då denna fond öfverlemnades år 1825
till inrättningen, utgjorde den 264,676 R:dr. Vid

emottagandet liäraf ikläddes inrättningen den för-

bindelse, att ansvara för pensioneringen af de å
fonden redan anvista, eller i behörig ordning an-

visande pensioner. Ständerna hade jemväl ansla-

git dels 15,000 R:dr, såsom centonal-ersättning,

dels ock den lönbesparing och begrafningshjelp

,

som förut tillfallit statsverket vid tjenstledigheter,

och dessutom förordnades, att den på civil-staten

belöpande andel af sjunde hufvudtitelns pensions-

anslag för militära och civil» embets- och tjen-

stemäns enkor och barn skulle, med ett bestämdt

årligt belopp af 10,000 R:dr, från och med 1827
utgå till civil-statens allmänna enke- och pupill-

kassa, bvilken deremot, från samma tid, skulle

öfvertaga den pensionerings-skyldighet, som dit-

tills ålegat statsverket. Emellertid förkofrade sig

den nya inrättningen med den framgång, att pen-
sioneringen redan från och med 1 830 kunde taga

sin början. Pensions-inrättningens behållning vid

slutet af år 1842 var 1,155,673 R:dr. Med iu-

beräkning af årligt statsanslag, 40,000 R:dr, ut-

gjorde inkomsterna nämnde år 122,371 R:dr. Ut-

gifterna uppgingo till 84,972 R:dr, hvaraf pensio-

ner till ett belopp af 73,346 R:dr. — Civil«*ta-

tens enskilda enke- och pupill-fond hade i behåll-

ning 192,110 R:dr; dess inkomster uppgingo UR
44,707 R:dr, utgifterna till 40,587 R:dr, hvari-

bland 40,376 i pensioner. — Allmänna enke- och

pupill-fondens behållning utgjorde 4,507 R:dr, in-

komsterna 20,345 R:dr och utgifterna 23,007 Rulr,

hvilken summa var pensionsbelopp. Pensions-tagar-

nes antal i Stockholm voro: å delägarncs fond 32,

med ett understöd af 12,658 R:dr; å enskilda

enke- och pupill-fonden 134, med pensioner till

belopp af 18,191 R:dr, samt å allmänna enke- och

pupill-fonden 336, med underhåll af 14,041 R:dr.

Claeeterp» en egendom i östra Wingåkers soc-

ken, nära kyrkan, 6 j- mil från Nyköping. Dess

fordna namn var Lasstorp, och ägdes då af majo-
ren Knut Uggla. Glaestorp jemle de underliggan-

de säterierna Fosstorp, Bodaholm och Götheboda

köptes sedermera af riksrådet grefve N. Ström-
berg, efter hvars död egendomen tillträddes af

riksrådet grefve Gaes Strömberg, gift med en gref-

vinna Lewenhaupt. Sedan han utlöst sina med-
arfvingar, gjorde han Claestorp till tideikomiss år

1782, till förmån för en grefve Lewenhaupt. Egen-

domen är en af de bäst bebyggda i orten , har ett

bibliothek af 4 till 5,000 band, en stor trädgård

af omkring 3 till 4 tunnlands vidd, med stort oran-

geri af sten. Denna egendom, med underliggande

säterier och hemman, af hvilka en del ligga i

stora Malms socken, består af 22 J
förmedlade

mantal y 50 torp och Krämbols stångjerns-manu-

fakturverk, jemte mjölqvarnar, sågar, tegelbruk

och kalkbrott.

Clara församling i Stockholm hörde, före re-

formationen, under Jakobs församling; men skilj-

des sedan derifrån, då Qara fick en egen kyrka.

Konung Johan III tog vård om kyrkobyggnaden,,

hvilken lärer hafva börjat år 1572. Den torde

dock ej hafva blifvit vidare fullbordad, än att

kyrkan kunde begagnas; ty först år 1647 fick

den sitt koppartak, hvart ill drottning Christina bi-

drog med 600 daler s. m. Glara församling om-
fattade i början större delen af Norrmalm; men
år 1643 delades malmen så, att allt som låg öster

om Brunkeberg skulle tillhöra Jakobs, samt allt

på vestra sidan Glara församling, dit följaktligen

åfven räknades Kungsholms och Adolf Fredriks för-

samlingar. — Församlingens folkmängd utgör nu

omkring 10,000 personer. Kyrkan, som hade ett

ganska högt, spetsigt torn, förstördes af den elds-

våda, som d. 8 Juni 1751 härjade en stor del af

Norrmalm. Tornet nedföll och bidrog ännu mera
att sprida eMen, hvilken brann ned i grafvarna.

Kyrkoherdebostället, skolan och det nyss färdiga

fattighuset undergingo samma öde. Genom all-

mänt understöd och frivilliga gåfvor kunde likväl

kyrkans återuppbyggande företagas redan 14 da-

gar efter branden, och fortsattes med den drift,

att hon redan påskdagen år 1753 kunde invigas ånyo.

Tornet blef likväl icke uppfördt, enligt Hårlemans

ritning. Orgelverket blef färdigt år 1761 , och alta-

ret, sådant det nu är, år 1790. — Ibland egenhe-
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te* mom församlingen Kar man anmärkt r att klac-

karna Olof Pederssoa Oienii eaka sedermes* gifte

sig med icke mindre än fem äkta män, hvilka
kvar efter annan blefVo den förstnämndes efter-

trädare i sysslan.

Clauras klöser i Stockholm har varit beläget pä
Norrmalm, der Gara kyrka nn står. Det stifta-

des år 1282 af konung Magnus Ladalås, som med
egen hand lade grundsten till byggnaden. På klo-

strets invigningsdag gaf konungen till detsamma sin

dotter, den sjuåriga Richissa, hvilken sedermera

blef abbedissa derstädes. Klostret fick med tiden

mycken egendom, och var i välstånd ända till

medlet af 1400-talet, då en häftig vådeld lade

detsamma i aska. Påföljande oroliga tider gjor-

de, att det sedermera aldrig kom till välmagt,

ehuru man anhöll om undsättning för detsamma,

både bos erkebiskopen i Upsala och påfven. Ab-
bedissan Anna Reinholdsdotters bekanta förräderi,

men framför allt reduktionen 1527 vållade kloster-

inrättningens slutliga indragning. Abbedissan, med
flere nunnor, uppehöllo sig likväl länge derefter i

Franeiskaner-klostret. Ännu år 15T3 lefde i ho-
spitalet vid Danviken Edelina, som kallade sig Ab-
bedissa för de renlifvis jungfrur; troligen den sista

Svenska nunnan.

Clara »JO. Så kallas den vik af Mälaren, som
sträcker sig emellan Kungsholmens och Clara för-

samlingars stränder till det smala sund, hvilket

går fram till Carlberg. Denna sjö har småningom
börjat uppgrundas, och de derifrån uppstigande

ångorna ansetts skadliga för stadens helsotiUstånd,

hvarföre en fyllning deraf länge varit 1 fråga,

och en plan föreslagen till en hamnskoning och

tomternas utvidgande. Arbeten äro redan före-

tagna för ändamålet.

Claiton, Johan, grosshandlare i Stockholm, har

skrifvit åtskilligt om Svenska handeln, såsom:

'Jemnförelse emellan brukshandteringen och träd-

handelns nytta för Sverige" — "Tal om Svenska

handelns omskiften", m. fl. Död 1790.

CiavmdLln* eller Claus, född Dansk och Domini-

fcaner-munk i Skenninge, var en ifrig katholik,

bvilken, då han fick höra talas om Luthers refor-

mation, reste till Wittenberg med föresats, att di-

sputera omkull kättaren. Då han här några gån-

ger hört Luther, blef han likväl så betagen af det

sanaingens ord, som flödade från dess läppar, att

bn bortlade munkkåpan, öfvergick sjelf till den

nya läran och återvände till Sverige att der för-

kunna henne. Såsom praktiskt bevis på sin tro,

gifte han sig med en nunna i Skenninge» Gustaf I

belönade hans nit år 1550 med uppdraget, att för-

valta en del af biskopens i Linköping åligganden,

hvarföre han också blifvit räknad bland stiftets

biskopar, ehuru han egentligen aldrig tillträdde

ämbetet, utan tvertom år 1558 blygsamt åtnöjde

sig med kyrkoherde-beställningen i Söderköping.

Här afled han år 1567, troligen i hög ålder,

jaet vid den tid då Danskarna härjade i trakten

acb uppbrände staden Söderköping d. 1 December.

Följande» dagen begrofs kyrkoherden, och sägnen

berättar, att hans lik bars tOl grafven endast af

qvinnor, emedan alla karlar gripit till flykten.

Claadnntmr* Så kallades, enligt ödmann, for-

dom af lärjungarne t Wexjö den rätt, som af dem
sjelfva tillagades utaf korngrynsgröt,.på det sätt,

att då gröten uppkom varm till gossarne, lade en

hvar en sked smör i den heta gröten, hvilken se-

dan med trädskedarne omrördes, till dess en hvit

fragga uppkom på ytan, då smöret sades klau-

dera sig med gröten. Denna rätt ansågs som en

läckerhet.

Claviger. Professor ödmann berättar, att under

hans vistande i Wexjö skola hade alltid en af gos-

sarne titel af claviger, jemte det åliggande, att för-

vara skolans ris inom ett skåp i förstugan, samt

att, för hvarje timma, då lärarne ingingo i sina

klasser, följa dem med ett skolris, och vid lek-

tionens slut återhemta och inläsa risen. Med den-

na syssla följde äfven skyldigheten för claviger, att

hålla bön för hela skolan. < Dessa böner messades

såsom i en kyrka. Embetet var ambulatoriskt och

ombyttes hvarje lördag; men har sedermera blif-

vit i afseende på risbärandet inskränkt och för öf-

rigt uppdraget dels åt notarius scholm, dels åt s. k.

kuster (custoder).

Clement» kyrka, Sit. Bland de sexton kyrkor,

hvilka fordom utgjorde Wisby stads prydnader,

var Clements-kyrkan , med sitt spetsiga torn , en af

de prydligaste. Kyrkan var byggd af tälgsten; men
dörrar, fönster och portaler voro af polerad mar-

mor. Sagan berättar, att i detta torn suttit tven-

ne "karbunklar" (ädla stenar), hvilka vid eldsljus

om natten lyst för de sjöfarande; men flere af

Wisby kyrkor vilja tillegna sig denna förmån.

Kyrkan helgades åt martyren S:t Cleraens, den

tredje biskopen i Rom, hvilken af kejsar Traja-

nus blef bunden om halsen och vid ett ankare ned-

kastad i hafvet, år 101 eft. Kristi födelse. Den 23

Nov. firades fordom till minne af S:t Gemens,
och kallades Oements messa.

Clenmet Skrffvare, eller nTInake Clemet,
blef år 1542 slottsfogde på Nyslott och öfver dess

län, hvilket han förestod ännu år 15 1*7.

Clerek, Carl, kommissarie i Stockholm, född

1710, död 1765. Utgaf 1747 Jcones insect. ra-

rior., Svenska spindlar, med kol. pl. 1757, Tal om
insekter 1764, m. fl. arbeten.

Clerek, Håna, härstammade från en Skottsk ätt,

hvilken inkom i riket år 1607, med Hans* farfar, ka-

pitenen William Clerck. Dennes äldste son, ami-

ralen Hans Clerck, hade tvenne söner, af hvilka

den yngre, Lorenta, dog år 1720 såsom gene-

ralmajor och landshöfding i Österbotten. Den äl-

dre, Han», hvarom här är fråga, var född i

Stockholm d. 3 Juni 1639, åtföljde, vid 22 års

ålder, såsom hofjunkare, riksrådet Abraham Brahe

på dess beskickning till England och qvarstannade

derstädes, för att fortsätta sina studier i Oxford, och

begaf sig, för att fullända dem, sedermera till Ley-

den, samt gick i tjenst på Holländska örlogsflot-

tan, der han i 8 år, under amiral Tromps och

andre sjöhjältars befäl, deltog i de flesta före-

fallande drabbningar. Hemkommen tOl fådernes-
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landet, vid början af Carl XI:s krig, utmärkte han

sig Tid flera tillfällen ,
«ech, elrara kan sjelf var sårad

och hans skepp illa skadadt, sarnmaohöil han lila-

väl den nära skingrade flottan, »vilken han förde

trll Dalaren. Såsom lön derföre utnämndes han år

1676 till amiral oeh erhöll uppdrag att ordna sjö-

försvaret. Efter freden Mef han år 1680 lands-

höfding i Westerhottea , sedan i Kalmar oeh der-

efter i Nyköping, samt upphöjd i friaerrligt stånd.

Vid den korta riksdagen i Stockholm år 1710 var

han dess landtmarskalk. Detta uppdrag verkade

likväl icke någon onåd hos Carl XII, favilken el-

jest var missnöjd med sammankallandet af riksda-

gen. Tvertom utnämnde han G. till kongl. råd

och president i Götha hofrått, hvilka embeten han

likval aldrig kom att tillträda, emedan ban dog
kort derefter i Arboga d. 18 April år 1711. Han
förstod ej blott att föra, utan äfven att bygga
skepp , i hvilken konst han ansågs ganska skicklig.

CSevberaj. Se: Edelcrqntz.

Cloec, Claes, var rådman i Götheborg, och för-

fattade
"Synopsis caussamtn criminalium" , bvilken

npplefde tvenne upplagor. Han blef sedan borg-

mästare i Wenersborg, der han år 1658 skref

"Specvlum jurisprudentia Svccanaf, tryckt i Gö-
theborg 1676.

Clunlacenner-ordteii har sitt namn efter .klo-

stret Cluny i Burgund, om bvars stiftare man lik-

väl har olika uppgifter. — I vårt land ägde or-

den tvenne kloster; det ena i Eskilstuna och det

andra i Munktorps socken af Westerås stift, hvil-

ket senare anlades emellan 1030—1063.
Cnattlna^iM » Anders Jaftefe, född i Askeryd

i Linköpings stift d. 13 Febr. 1792, hofpredikant

och kyrkoherde i Flisby och Solberga i Östergöth-

land, öfversättare från Isländskan af Sturlesons

Edda och Skalda, samt for öfrigt känd såsom ut-

gifvare af åtskilliga läroböcker.

Coidlnit-orden , ett ordens-sällskap som bar lo-

ger i Stockholm, Götheborg och Carlskroaa, och

understöder isynnerhet nödlidande sjömän.

Cellberaj» Johan DetlonT, en utmärkt por-

trättmålare , hvilken under senare delen af sin kor-

ta lefaad utöfvade sia konst i England. Född på
Gottland år 1796, död år 1833 under hemresan

från London till Sverige.

Collln, 11. 8., adjunkt vid Upsala universitet,

utgaf, i förening med professor C. J. Scblyter,

Westgötha- och Östgötha-lagen. Dessutom bar

han författat åtskilliga juridiska och statsekonomi-

ska skrifter. Född 1791, död 1833.

CoHin, Johan Gabriel» föddes i Stockholm
d. 6 April 1794. Sedan han i katbedral-skolan

derstädes iihemta t de förberedande kunskaperna,

inskrefs han år 1812 såsom student vid Upsala

akademi, samt antogs år 1613 såsom extra un-

derläkare vid den emot Norrige sammandragna re-

serv-arméen, bvarest han snart befordrades till ba-

taljons-läkare. Efter hemkomsten ifrån fälttåget

blef han år 1815 elev vid Garoliaska medico-ki-

rurgiska institutet i Stockholm och år 1816 sti-

pendiat i faltläkare-korpsen. År 1818 genomgick
han medico-filoaofiska examen; men 4å han, i an-

seende till föräidranies medellöshet, idce fandoA
tillfalls att vid akademien {allända sina studier,

måste hon inskränka sig till den medko-kiwgsska
kursen i Stockholm, bvarest han år 1620 utexa-

minerades till kirurgie-magister. Några dagar der-

efter flyttade ban tili Södermanland, der han JUef

läkare vid Åkers, Läana och Skepsta bruk, och
praktiserade tillika i Mariefred, jemte kringliggan-

de landsort. Denna befattning lemnade han år

1828, då han utnämndes till lazaretts-läkare och
stads-kirurg i Norrköping. Från dessa tjenster

tog han afsked år 1834. Har gjort åtskilliga

resor till Danmark, samt år 1843 till Tyskland,

Ehenländerna, Belgien oeh Holland. Erhöll år 1831
professors namn, heder och värdighet, samt he-

drades år 1845, i anseende till sina förtjenster

om Svenska medicinska litteraturen och sin skick-

lighet såsom praktisk läkare, af medicinska fakul-

teten i Upsala med medicine doktors-graden. Han
har utgifvit en Svensk öfversättning af RicMers

Speciella Therapie , Th. Bomeyn Becks Handbok i 4fo-

diciual-Jagfarenhelen
,
Afhandling om Barnsjukdommr,

m. fl. både originaler och öfversattningår.

Colo, den femte katholske biskopen i Strengnäs,

var Birger Jarls kansler. 0m denne biskop berät-

tas, att han år 1252 varit ett förhatligt medel till

Folkunga-ätteas utrotande och riksföreståndarens

seger öfver densamma. För att undvika ett blo-

digt fältslag öfvertalade biskopen, på ett förrädiskt

sätt, de förnämsta hufvudmännen af Folkungarne,

Knut Magnusson, Philip, Knut Långes son, och Knut
Philipsson, att gå öfver till riksföreståndarens lä-

ger, och med honom ingå förlikning, försäkrande

dem med ed om fri och obehindrad återkomst.

Desse, i förlitande härpå, inställde sig genast obe-

väpnade, utan vakt och gisslan, hos riksförestån-

daren, då de, i stället för den utlofvade förliknin-

gen, blefvo halshuggne och deras här sedan för-

skingrad. Biskopen kom sedermera i samvetsqval

häröfver och lät , till en förment försoning för sin

synd, uppbygga bredvid lägret den derstädes nu

befintliga Kolbåcks kyrka, nedlade sitt embete och

företog en pilgrimsfärd till Palestina, under bvil-

ken han afsomnade år 1268. — Namnet CoJLo

bar äfven en biskop i Linköping, bvilken,, från år

1160, beklädde detta embete i 32 är, och beröm-
mes såsom en frikostig och förnäm man.

Golobifun. Detta namn, hvilket stundom förekom-
mer i Svenska medeltids-handlingar, utmärkte ett

slags lifplagg, nästan af samma beskaffenhet, som
de nu brukliga sticktröjorna. De omtalas i hand-

skrifter från åren 1320, 13*0, o. a. v.

Colauttbia*. Af denna slägt äro fadern och tven-

ne af dess söner bekanta. Den förstnämnde, poes.

professor i Upsala, var en lärd man, och icke

utan anlag för skaldekonsten, hvilket anlag ärfdes

och i ännu högre grad utvecklades of hans yngre
son. Den äldre, Jolimn, liksom fadern poes.

professor i Upsala, född år 1640, död år 1084,
var hemmastadd, icke blott i den då moden*,
utan äfven i den klassiska, litteraturen, talade och
skref med färdighet flera språk, och var på sin

tid en af Sveriges störste Latinsko skalder» Bar
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ntgfrVft åtskilliga både Latinska och Sveatka poe-
tiska skrifter. — Hans broder, gnmnel, år likväl

den märkvärdigaste. Såsom kanslist i antiqvitets-

kolegiom, kom baa i närmare beröring med sin

förman, Stjernhjelm, af hvars anda han ärft en

omisak&npella: flägt. Han gjorde en resa, med tvea-

no nngm herrar Réenstjerna, genom flera Europei-

ska länder, från hvilken kan, efter en femårig

bortovaro, återkom, men sjnknade och dog i Juli

månad år 1679, endast 3? år gammal. Han var

på sta tid Sveriges störste skald, författare af

Bibliske Verld, Tre ikerdvmer, Mdlro eller Romdt,
Åcktentkops Prm, åtskilliga psalmer, m. fl. Hans
Tyska verser hafva ett afgjordt företräde framför

de Svenska, hvilket lätt förklaras af språkets stör-

re utbildning.

CnmjDemoratio Kplaeoporam Vpsallenei»
vm utmärker, i Latinska bref och handlingar från

medeltiden, d. 12 Juli.

Canmumesmoratlo omnlunt aniutarans, så be-
nämndes nnder medeltiden d. 2 Nov,

Coaannatioue-href. På några fö ställen å lan-

det åro pastors-tjensterna, genom kongl. så kalla-

de eondooations-bref, på grund af visade särdeles

tjenster, förunnade vissa slägter.

Coanolateatent, är skeppares förbindelse å det

gods, som bl ifvit lastadt i fartyget. Skepparen
HHferskrifrcr trenae lika lydande, och behåller ett

tffl rättelse för märkrullans författande samt veri-

nosronde.

Conmderors, jembruk i östmarks socken af Fryh-
dals härad r Wermlands län. Förstördes år 1844
så fullkomligt af en öfversvämning, att husen om~
kuHstörtade och bortfördes flera hundrade alnar,

och knappt lemnade grunden orörd. Rikets stän-

der beviljade år 1845 ett lån af 30,000 R:dr B:ko

t£H brakets uppbyggande, och redan på nyåret

1846 var det åter färdigt och i full gång. Det

har härdar och 1,000 skepp:d priv. årligt smi-

de, af köpetackjern , hvilket smide skeppas på Gö-
theborg. Hammarskatten är 10 skepprd. Ett be-
tydligt spiksmide har blifvit härstädes idkadt vid

flera hamrar. Smidesstämpeln visar VIVI med en

krona ölVer. Ägare är C. B. Fitinghoff.

Oern»taa#to 9 Sigismunds andra gemål och syster

tffl den första, Anna, således likasom hon dotter

töl erkehertig Carl af Österrike. Hon var född

år 1588, förmäldes vid 17 års ålder år 1605,
nen dog d. 10 Juli 1631. Sigismund hade, vid

sin förmälnmg med henne, redan förlorat Sven-
gen throo, på hvilken hon således aldrig uppsteg.

— Namnet Cnnutaatla förekommer redan förut

i Sveriges konungalängd, såsom namnet på Erik

XIV:s yngsta oäkta dotter med Agda Persdotter.

Hon gifte sig med en furstlig kammar)ankare,
Henrik Frankelin, herre ttH Odenfors, Bocksjo-

kofan och Sjébacka, och lårer hafva uppnått en

ganska hög ålder, emedan hon letide som enka än-

m år 1*45, då redan 80 år garnmaL

Onarttlncnaw Biskötseln var under medeltiden i

synnerligt flor inom Sverige. En slörre förbrän-

ning både af mjöd och vax, föranledde densamma.

Do andlige ansego donna näringsgren icke Man

C*»**, 36*

lenmas obeskattad* åtminstone påbjödo de ifVer

hela Skara stift en tionde af bi, hvilken kallades

Copitiada»

Cmva eek Alons* var den första opera, hvar-

med det af Gustaf IH uppbyggda operahuset vid

Gustaf Adolfs torg i Stockholm invigdes år 178a.
Coraie» de Honneville , Iiouta Jo». Anser»
lärare i Franska språket vid krigs-akademien på
Garlberg. Målade landskap i olja och gouache.

Har äfven upptäckt sättet att göra gouache-
målningen varaktigare, eller indélébtlc, såsom han
kaHade det. Graverade i aqvattnta-manér. Född
i Frankrike 1770, död 1836.

Corneliu» , en Svensk målare, som lärer hafva

dött i början af 1800-talet, och om hvilken nå-

got vidare icke är bekant.

Ctarpnrle Clirteti (dlea) kaUades af munkarne
aadra thorsdagen efter pingst, på gammal Svenska:

Helga Lekamadag.

Cerunel, ett mineral af slägtet aluminater, hvilket

består nästan helt och hållet af ren lerjord, med
tillfällig inblandning af litet kiselsyra och jernoxid,

samt förekommer dels kornigt, gråaktigt, dels kri-

stalliserad t och grågulaktigt, grön- eller rödaktigt

insprängdt uti tät jernglans, som deraf har en all-

deles ovanlig, smergelartad hårdhet. Finnes uti

Gelltvare mahnberg i Lappland.

Coyet* Denna ätt härstammar frän Brabant och

dess stamfader här i Sverige, Gilles Coyet, in-

vecklad i Guensernes företag, måste fly till Frank-

rike, kvarifrån han kom till Sverige. Han blef

här konungens guldsmed, sedan myntmästare och

dog i Moskwa år 1634, såsom Rysk styckgjutare.

Hans son,

Coyet, Peter Jmlina, ingick i kommerse-kol-

legium, användes i diplomatiska värf, och skicka-

des, år 1654, såsom sändebud till England, der

han åtnjöt den för Svenskar ovanliga utmärkelsen,

att af GromweH dubbas till riddare af Strumpe-

bands-orden. Han följde sedan Carl Gustaf på
dess Polska och Danska fälttåg, och begagnades

ofta af konangen såsom djupt bevandrad i mini-

steriella och politiska ärender. Var underhandlare

vid afslutandet af Roeskildska freden, sändes så-

som envoyé till Haag, blef år 1666 kansli-råd

och afleil d. 1 Mars 1677 i England, der han då

var en af Svenske minktraroe. Är egentligen den

märkligaste mannen af heta slägten.

Coyet, Wilhelm Juliva, den föregåendes son,

åtföljde sin far på beskickningen till Holland, blef

lagman i Skåne och Blekinge, vice-president i Wis-
marska tribunalet och slutligen hofkansler. Hade
inseende öfver ransakningarne om trollväsendet,

och afsltt, jemte tvenne kongL råd, år 1707, en

allians mod Meokleuburg-Scbwerin. Man bar af

honom en berättelse om det bekanta troHhorncrt

och pipan på Ljungby, hvilken egendom han ärft

efter sin far. Född 1647, död 170*. Hans söner

Gnataf Wilhelm, Sten och Johan Vre>
drfh beträdde krigare-banan. Bon förstnämnde,

Ouuafaf WHhelin, var major vid norra Skån-

ska kavalleriet, då han år 1710 deUog i slaget

vid Bebkgborg och blef der sårad; befordrades
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sedan till generalmajor och blef en af ministrarna

vid freds-kongressen på Åland. Reste år 1721
öfver till Helsingör och inlät sig med Danske amt-

mannen Juel i en sammangaddning, hvilken hade

till föremål att skilja Norrige från Danmark och

öfverlemna det åt hertigen af Holstein. Anslaget

upptäcktes, Joel blef halshuggen och G. dömd till

lifstids fängelse på Munkholmen vid Trondhiem.

Han kora likväl icke dit, utan dog på Köpenhamns
kastell år 1730, i en ålder af 52 år. — Sten
var kapiten-löjtnant, då han, efter slaget vid Pul-

tava, blef Rysk krigsfånge och qvarhölls intill

fredsslutet. Åtei kommen tog han afsked med öf-

verstelöjtnantä titel; men hans krigiska förtjenster

och hans missöden voro likväl ej förgätna och han

belönades år 1748 med Svärds-orden, af hvilken

han blef en bland de förste riddarne. — En af kan-

slirådets efterkommande, Henrik Gideon, bi-

trädde Ehrensvärd vid Sveaborgs fästningsbyggnad

,

der ett detascheradt verk till hans-ära af den store

byggmästaren kallades Caponieren Coyet. Hans son

är den ännu lefvande vice-amiralen och K. af S. 0.

med St. K. Carl Vredrik Coyet* född d. 30
Dec. 1768.

Crcelluif, Carl Magnus, en utmärkt sånglärare,

hvilken i början af innevarande århundrade, utsändes

på allmän bekostnad till Italien, att der inhemta

den Italienska methoden, den han, efter sin åter*

komst år 1810, först införde i Sverige. Ganska

många elever, både vid theatern och i allmänna

lifvet, hvaribland hofsångaren och sångläraren vid

kongl. theatern, J. Berg, hafva utgått från hans

skola. Han afled år 1842 i en ålder af 70 år.

Creuts* Af denna från Finland härstammande slägt,

hvilken skänkt Sverige flere utmärkte män, äro

följande ätteläggar de märkligaste:

Creuts , Eiorents, riksråd, landshöfding i Åbo
och Björneborgs län, sedan han förut tjenstgjort

i bergskollegium, en gammal, redlig, sträng och
al fvarsam man, som Carl XI:s regering fick det

besynnerliga infallet, att, år 1676, kalla från de

civila värf , vid hvilka han var uppammad, för att

taga befälet öfver flottan, den han ej förstod att

föra. Häraf blef också följden hvad den måste

blifva. Greutz gjorde sin skyldighet så mycket
han förmådde, och berättar, i bref till sina barn,

huru dåligt han var betjent af sina underlydande,

att han sjelf icke var vuxen sitt befäl, samt att

han således ernade taga afsked, så snart ban kun-

de råka konungen. Detta beslut hann han likväl

icke verkställa; ty i slaget vid Öland den 1 Juli

1676 mot Danska och Holländska flottorna, fort-

gicks hans skepp, Stora Kronan, genom en oskick-

lig vändning, hvarvid vattnet inträngde genom
styckegluggarna och elden, som vid samma till-

fälle fattat i krutkammaren, sprängde skeppet i

luften , tillika med dess 800 man starka besättning.

Han var jerate sine bröder upphöjd i fiiherrligt

stånd.

Creutx , Iiorents, hans son, född på Sarwilax

den 31 Mars år 1646, blef, efter en utländsk

resa, kammarherre och marskalk vid en beskickning

Ull Polen, sedermera landshöfding i Westerbotttn

och derefter i Åbo lan, hvilket embete han bibe-

höll, ehuru utnämnd till vice-presideat i bergskol-

legium. Död d. 7 Febr. 1698, med namn om en

rättvis, skicklig och välsinnad embetsman. Haas

broder

Crenta» Johan» deltog som volontär på Engel-

ska flottan i åtskilliga dess sjödrabbningar mot
den Holländska, tjente vid kavalleriet under Carl

XI:s krig, blef sedan lagman i Karelen, derefter

landshöfding i Nylands och Tavastehus län, landt -

marskalk vid den korta riksdagen i Stockholm år

1714, slutligen år 1719 riksråd, president i Åbo
hofrätt och grefve. En kunnig och nitisk embets-

man, död 1726 i en ålder af 75 år.

Crents» Johan» syskonbarn till de tvenne sist-

nämnde, landshöfding i Östergöthland
,

riksråd,

född 1676, död 1742. Dalin har öfver honom
skrifvi t ett äreminne på vers.

Crents, Gustaf Filip» den mest utmärkte af

denna ätt, son till majoren grefve Carl Creuts,

föddes i Finland år 1729 och uppfostrades af sin

morbroder, friherre Wrede. Ar 1731 inträdde

han i kansliet och tjenstgjorde både der och såsom

kavaljer hos hertig Fredrik Adolf. Under denna

tid, till år 1763, egnade han sig isynnerhet åt

vitterheten, utgaf, tillika med grefve Gyllenborg,

samlingar af poemer under namnet: Våra försök och

Vitterhetsarbeten, samt dessutom Åtis ock Camilla,

det förnämsta af hans verk, och ett af de yppersta,

som prydt den Svenska skaldekonsten. Det andas

en mild, elegisk natur, en varm känsla och en

Idyllisk inbillningskraft, och vore ensamt nog att

göra sin författares namn odödligt. År 1763,
således vid endast 34 års ålder, utnämndes han tUl

minister i Spanien, hvilken utnämning hade sin

egenhet icke blott genom diplomatens ungdom,
utan ännu mera deraf, att det då rådande partiet

icke gillade bans politiska grundsatser. Men öf~

vertygelsen om bans snille och karaktersvärde var

så allmän, att sjelfva detta annars oförlåtliga

fel förbisågs. C. stannade ej länge qvar i Spa-
nien, der föga var att uträtta, utan flyttades år

1766 till Frankrike, der han fann sin rätta plats.

Utmärkt ej blott som diplomat, utan äfven som
lärd, vitter, hemmastadd i flera vetenskaper, vän
och djup kännare af konsterna, samt utrustad med
gåfvor för umgängeslifvet, ovanliga i sjelfva den
fina bildningens medelpunkt Paris, har Sverige al-

drig ägt en minister, som värdigare representerat

det, än i denne man, hvars lysande egenskaper

hvilade på grunden af det mest redbara förstånd

och det ädlaste hjerta. En sådan erfordrades i

dessa tider, ej blott för att bibehålla vänskapen

mellan de båda bestående regeringarna, utan äf-

ven för att förbereda understöd och gillande åt

de planer till en förändring, som åsyftades af

thronföljaren, och, sedan detta skett, att skaffa

Sverige det understöd och fördelar det behöfde,

för att kunna uppträda med någon kraft och sjelf-

ständigbet i det Europeiska statsförbundet, hvari

det så länge varit en förbisedd och ringa aktad

medlem. G. qvarblef här till år 1783, då haa,

efter att hafva afslutat med Franklin en traktat
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Mellan Sverige och de Nordamerikanska fristater-

na, hemkallades, för att ©mottaga kansli-presidents-

•mbetet och inträda i rådet. Han ntnämndes der-

jemte till kansler för Upsala akademi. Alla de

yttre utmärkelser regeringen kunde förläna, bade

sedan tillfallit honom, således äfven serafimer-or-

den och excellensvärdigheten. — Han led af en

svag helsa och bortrycktes af döden d. 30 Okt.

1785.

€re«tinach eröfras. Denna fästning, bvilken an-

sågs som en förmur till Bfaintz, stormades och er-

öfrades af Svenskarne under Gustaf II Adolfs eget

befäl, d. 22 Febr. 1632. Konungen var sjelf der-

vid i fara, då han vågat sig för nära verken för

att rekognoscera , och en af hans svit blef skju-

ten. Han begaf sig nu till en höjd, klättrade der

uppföre högre än någon annan, återkom oskadad

och sade: "Nu vet jag huru fästningen ser ut in-

vändigt och hoppas i morgon kl. 5 sitta som borg-

herre därinne." Vid stormningen blef Torstenson

träffad af en sten i hufvudet, och föll afsvimmad

af hästen. Striden var blodig och långvarig; men
efter dess slut föröfvades ingen plundring och den

tappra besättningen fick aftåga med militärisk heder.

Cvtnsen lsente majestäti* är den Latinska be-

nämningen på hvad i Svenska språket kallas ma-
jestätsbrott, eller förbrytelser emot statens öfver-

faufvod. Dessa brott intaga en egen klass i brott-

måls-lagstiftningen. En annan art utgöra de för-

brytelser, hvilka fä namn af förräderi och be-

gås egentligen emot staten och samhällsordningen.

Brottsliga förbindelser med rikets fiender äro för-

räderi; att öfverfalla konungen med personliga

förolämpningar, med smädelser i tal och skrift,

är ett majestätsbrott, utan att vara förräderi.

Under den sista benämningen inbegripas likväl i

Sveriges lag gröfre personliga våldsamheter emot

konungen, såsom konungamord, o. d.; de utgöra

på en gång en förbrytelse emot konungen och

esnot staten, i dess första medborgares person.

Under despotiska styrelser hafva straffbestämnin-

gnrne emot majestätsbrott gått ända till omensk-

Kg grymhet. Romerska kejsarnes tyranni utöfVa-

desv till en stor del under åberopande af lagen

emot majestätsbrott, och äfven Sveriges historia

förvarar i detta fall blodiga minnen. Konug Erik

XIV:s högsta nämnd var en verklig blodsdomstol

,

och Sveriges kraftfullaste regenter hafva i allmän-

het visat en stor ömtålighet oui sitt personliga

majestät. Äfven då brottsligheten varit afgjord,

nar lagen varit för hård och tillämpningen oblid-

kaligen sträng. Den namnkunnige Messemus och

tans blott af lättsinnighet felande son, afrättades

för en smädeskrift emot drottning Christina. Prest-

mannen Boéthius ifrån Mora i Dalarne, afsattes, un-

der konung Carl XII:s tid, för utlåtelser som an-

sågos förgripliga. Mildrade seder hafva mildrat

lagen och ännu mera tillämpningen. Den grund-

satsen är dock bibehållen i vår statsrätt, att ko-

nungens person är helig, oeh således icke blott

hans egna "gerningar ifiån alltfåtal fredade", utan

afven förgripelser emot hans person betraktade

såsom en egen klass af brott. Dödsstraff år det

allmänna stadgandet , likväl med vissa inskränknin-

gar. Konungamord straffas såsom andra mord;
men dödsstraffet är utsträckt 'äfven till alla min-
dre våldsgerningar emot konungens person, och
detta gäller äfven sådana förbrytelser emot hans

gemål och barn. Deremot nämner lagen icke an-
dra ledamöter af konungahuset. Med dödsstraffet

förenas i detta fall förlusten af all den brottsliges

egendom, hvilken hemfaller till staten. — En an-

nan klass af majestätsbrott är så kallad t lasteligt

tal och smädelser i tryckta skrifter. Härvid äger
dödsstraffet icke alltid rum; ty domstolen kan,

efter omständigheterna, dömma till döden eller till

fängelse å fästning från två till tio år. Vid riks-

dagen ,1834—35 upphörde dödsstraffet att vara

det enda, som lagen kände för majestätsbrott.

Dessutom får ingen rättegång för lasteligt tal

anställas förr, ån den höga personlighet, hvilken

frågan ytterst angår, förklarat att sådant bör ske.

Denna föregående anmälan hos konungen stadga -

gades af Gustaf Hl år 1777, genom ett kungabref,

och har, genom konungens och ständernas beslut

vid 1844—45 årens riksdag, ytterligare vunnit

kraft af lag. Hvad som gäller om lasteligt tal

emot konungen, gäller äfven i afseende på drott-

ningen och thronföljaren, men icke andra kongli-

ga personer. Är förbrytelsen begången genom
tryckta skrifter bar tryckfrihetslagen bestämd t en

tydlig skillnad emellan lasteligt yttrande om ko-

nungen, drottningen och thronföljaren, samt smäd-

liga uttryck emot andra kungliga eller furstliga

personer. Domstol i majestätsbrott är hofrätten,

och så vida brottet är begånget genom smädelser

i tryckt skrift, gäller tryckfrihets-förordningens

stadgande om råttegångssättet.

Cronander, Samuel * död som domprost i

Wexjö år 1801, i en ålder af 82 år, sedan han

varit på förslag till flerfaldiga professioner och

biskopsstolar, men blifvit förbigången, ofta af

mindre förtjente, erhållit doktorsgraden i tre fa-

kulteter, den theologiska, juridiska och filosofiska,

och kunnat likaväl befordras till domare- som
prestembeten. Är en af de många som i ungdo-

men nödgats kämpa med den yttersta fattigdom,

så att han genom öppnandet' af grindar åt resande

måste förskaffa sig medel till inköp af skolböc-

ker; men lät likväl häraf icke afskräcka sig från att

vandra lärdomens tömsådda bana. Om honom be-

rättas följande vackra drag af vänskap och oegen-

nytta. Då han, jemte Widegren, stod på förslag

till borgmästaresysslan i Malmö, reste de dit till-

samman, bodde tillsamman och då de hemkommo
om aftnarna, efter ett hafva besökt sine gynnare,

omtalade de troget hvad de uträttat och ingen-

dera röjde den ringaste afund eller skadebegär

mot den andra. C. blef ej den lycklige; men der-

före icke misslynt.

Cronhawen, Paul, en af Sveriges mest ut-

märkte sjömän, i början af förra århundradet,

född år 1687 i Carlskrona, der hans fader, Jakob

Unbebawen, var vinskänk. Gick helt ung i tjenst

som matros, kom år 1704 på ett Franskt kapar-

fartyg och följande året på ett Engelskt, såsom

35
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arldimäJtare. År 1709 återvände han till Sve-

rige, der han snart befordrades till löjtnant vid

flottan. Vid Rewel tog han, med en bemannad

slup, ett fartyg midt på ljusa dagen och utan

förlast. Året derpå, 1712, var han lika lycklig,

befordrades till kapten och kryssade i Östersjön

för att proviantera de Tyska fästningarna. År
1714 förde han fregatten Phoenix; år 1715 verk-

ställde han en bragd, hvilken karakteriserar honom.

I en slup, med endast 12 mans besättning, i Preus-

siska harens åsyn och under Stettins kanoner, bort-

tog han ett fartyg bestyckadt med 6 kanoner. Med
sju fartyg slogs han i fyra timmar utanför Usedom

,

hvilket innehades af fienden, mot 19 Danska skepp,

dref dem på flykten, ock, sedan de erhållit för-

stärkning, undvek han dem genom en klok ma-
növer och kom lyckligt till Stralsund. Belöningen

derföre blef 2,000 R:dr och en kommendörs-full-

makt. Vid Rudön stridde han, på fregatten Kiski,

i två dagar med Danskarne och retirerade ej förr,

än han af 58 man förlorat 36, och ej ägde mer

än sju kulor i behåll. År 1727 blef han adlad

under namnet Cronhawen, och 1741 schoutbynacht.

Efter så många tjenster och belöningar borde han

ål knappast väntat sig det missödet, att, vid slutet

af sin bana, blifva dömd för tjensteförsummelse.

Sådant inträffade likväl, då han, genom ständer-

nas kommissions utslag af d. 13 Juli 1743, döm-
des från sex månaders lön, för det han, under

Finska kriget, icke noggrannt verkställt befälhaf-

vande generalens befallning. Denna dom var lik-

väl förestafvad af samma partisinne, som under

riksdagstiden dikterade så många andra. G. dog

i Carlskrona d. 30 Jan. 1746, barnlös, och den

adeliga ätten utgick med honom.

Cronhjelin , Polycorpoj. Kocken Casper Krvm-
buget, född i Meissen, införskrefs år 1647 till Sve-

rige, der han anställdes i tjenst hos drottning

Christina och vann hennes synnerliga ynnest. Hans
son, Polycarpua , blef stamfader för Gronhjelm-

ska ätten. Året efter föräldrarnas inflyttning till

Sverige, blef han antagen till drottningens kam-
martjenare, befordrades till husgerådsmästare och

derifrån till assessor i kammar-revisionen. Här
ådagalade han mycken embetsmannaskicklighet och

adlades år 1674, hvarvid han antog namnet fron-

Welm, blef år 1690 landshöfding i Skaraborgs län,

samt tre år derefter i Westerås, hvarest han afled

år 1698, i en ålder af 69 år. År 1691 upphöjdes

han i friherrligt stånd och efterlemnade en ansen-

lig förmögenhet. Hans söner #*ustmf och Salo-
mon stego ännu högre på befordringsbanan. Den
senare dog år 1725, såsom grefve och riksråd.

Den förre

Cronhjeliu, Gustaf, blef under sina utrikes

resor kammarjunkare hos den då minderårige her-

tigen af Wurtemberg, från hvilken befattning han
följande året, 1687, tog afsked. År 1688 ut-

nämndes han till kammarherre hos den sexårige

kronprinsen Carl, men studerade derunder lagfa-

renheten och tjenstgjorde i riksarkivet. Ett ut-

drag nr Svenske diplomaternes brefvexling, hvH-
ket han uppsatt, vann i den grad Carl XI» b*»

ftfl, ätt han belönade det med en gåfva af i;060

R:dr, och befordrade honom från endast uppvak-

tande till lärare för kronprinsen. Dagen efter se-

dan hans fader aflidit, utnämndes sonen till hans

efterträdare, såsom landshöfding i Westerås. Vid

1710 års riksdag utsågs han titt landtmarskaik,

under friherre Clercks sjukdom, och utnämndes s.

å. af konungen till hofkansler, kongl. råd, kansli-

råd och lagkommissionens ordförande. Dessa ho-
pade befordringar följdes snart af ännu flera, ty

år 1712 blef han grefve, följande året Lunds uni-

versitets kansler och 1715 första sändebud vid den
tillernade fredsunderhandlingen. År 1718 befordra-

des han till president i kommerse-koHegium och föl-

jande året i kanslikollegium, d. v. c. minister för

utrikes ärenderna och kansler för Upsala akademi.

Detta kan anses så mycket märkligare, som Cron-

hjelm troddes tillhöra oppositionen, och t. ex. vid

frågan om Görtzs behandling, i rådet satte sig

emot den hårda dom, som öfvergick honom. Di
hans opposition sträckte sig äfven emot Engelska

regeringens planer, föll han i onåd hos drottnin-

gens gemål, sedermera konung Fredrik, och för-

visades hofvet, men insattes kort derefter af stän-

derna å nyo i sina embeten. Han måste likväl snart

för andra gången lemaa dem , då Horn blef kansli-

president och De la Gardie chef för kommerse-koT-

legium. Såsom skadestånd anslogs honom 3,000 R:dr

i taffelpenningar. Han bibehöll endast kancellarintet

för akademierna , der han blef lika älskad som vdft»

dad och hvarest han , vid förefallande högtidlighe-

ter, offentligen visade sin färdighet i Latinet.

Åfven qvarstod han såsom ordförande i lagkom-
missionen, hvars arbeten under hans tid fullborda-

des , och till minne hvaraf rikets ständer läto öfver

honom slå en medalj. Afled i Stockholm d. 3 Juni

1737, i en ålder af nära 73 år, fader för 14 barn.

Cronlijelin 9 Otto Amgnat, löjtnant vid sjö-ar-

tilleri-korpsen, född år 1800, dog i koleran år

1834. Ehuru ung, hade denne man redan hunnit för-

värfva sig ett aktadt namn, såsom en ganska lycklig

talare. Vid riksdagen år 1828—30 uppträdde han

vid flera tillfallen, men ännu icke såsom tillhö-

rande någon afgjord meningsfraktion. Han utmark»
te sig likväl redan då för sitt skickliga föredrag och

sitt rediga framställningssätt, för hvilka egenska-

per han år 1826 gjorde sig känd vid ordnandet

af kommittén till Grekernes understöd. På riks-

dagen år 1834 framstod han såsom liberal oppe»
sitionsman, och invaldes i riksgäldakontoret. Hans
talrika vänner gjorde stora insamlingar åt hans,

i knappa omständigheter efterlemnade, enka och
barn, och läto, år 1835, nppresa en minnesvård

på bans graf å flottans kyrkogård i Stockholm.

CroiiHjelm, Charlotta. Se: Berger.

Cronhjort, Abraham, var son till kyrkoher-

den i Runstens pastorat på Öland, Laurentius An*
dre», gick i krigstjenst under namnet Uértch, be-

fordrades ända till öfverste för Nerikes och Werra-
lands regemente och adlades år 1645, hvarvid

han kallade sig Cronhjort. Hans son, hvilken i£»

ven bette Abraham, gick vid 14 års ålder, såsom
officer, in vid faderns regemente, hvarifråa han
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år 1M3 fick afsked med pension, såsom öfVerst-

löjtnant. Följande året trädde han i Wurtember-
gssk tjenat, och fick befälet öfver allt hertigens

infanteri. Har qvarstannane han till år 1675, då

kan återvände till Sverige, utnämndes till chef för

-ett dragon-regemente, sedermera till öfverste for

Kronobergs regemente, och år 1696 till landshöf-

dingåfver Nylands och Tavastehns län samt friherre.

hr 1700 blef han generalmajor och befålhafvare

öfver de på gränsen förlagda trapperns, hvilka

kan anförde med ett sådant mod och skicklighet,

att hans namn (Ti Kurnahjort) varhos Finnarne län-

ge synonymt med det af en käck krigare. Afled

år 1703 i en ålder af 69 år. Hans son

CkmUfeJort, Cnvrl Gustaf, var först i militär-

tjenst och hann öfverste-graden för ett värfvadt

regemente i Stralsund; men utnämndes år 1755
till landshöfding öfver Götheborgs län. Som han an-

sågs tillhöra horpartiet, beslöto dess motståndare,

avilka år 1756 på allt sätt förföljde och sökte

krossa hofvets anhängare, en aktion mot friherre

Gronhjort På ständernas förordnande anklagades

han af justitie-kansleren, för det han några år for-

nt, såsom regementschef, sökt muntligen hos ko-
ningen rekommendera en yngre officer framför en

ålåre. Gr. invände förgäfres, att han efter tur

föreslagit den äldre; general-krigsrätten dömde ho-

nan Hkräl förlöstig sitt landshöfdinge-emhete. År
1769, då ett annat parti kommit till väldet, åter-

iek han likväl ständernas ynnest och utnämndes

tiO president i krigskollegium, samt 2:ne år senare

m K. af S. O. År 1772 tog han afsked från

denna befattning, och dog år 1777 i en ålder af

~nåra 83 år. Den friherrliga ätten utgick med

Ctenhelm, Anrättain, son till borgmästaren

Frans Cronholm, föddes i Landskrona år 1809, blef

stndent i Lund 1825, filos. mag. 1829, hist. do-

ena* i Lund 1831, e. o. hist. adjunkt 1834 samt

ordin, hist adj. 1838. Har företrädesvis syssel-

satt sig med nordens fornhäfder; men derjemte

äfven bearbetat andra delar af den historiska ve-

tenskapen. Han har utgifvit en skildring af ett

ttdehvarf ur Frankrikes historia, och flera kyrko-

historiska monografier. Är för närvarande syssel-

sntt att samla bidrag till Skånes historia. Utgif-

. na arbeten äro : Wäringarne ,— Forn-nordiska min-

men, 2 delar; KathoUka Hgan och Hugenötterna ;

en på Latin författad granskning af Bedas hist.

-eeelesiastiea; Karakteristik af munkordnarne; m.

-m. Uti historiska föreningens tidskrift i Köpen-

hamn åtkommer under loppet af innevarande år

i Dansk öfversättning en teckning som C. lem-

not nf Danmarks ställning under Erik Glipping.

Gvomimn, fiörssm, kommerseråd, föddes i Chri-

stianstad d. 14 Ang. 1774. Son af handlanden

därstädes Lars Cronius och dess hustru Christina

Munck. — Efter slutade studier ingick Cr. i han-

del, och vann, inom några år, en betydlig för-

mögenhet» Han förvärfvade sig derjemte sina med-

borgares aktning, och valdas af dem, tid efter

annan, till åtskilliga förtroendebefattningar, och

slutligen tfll riksdagsman åren 1815, 1817—18,

1823, samt 1838—30. Vid sistnämnda riksdag

utsågs han till fnllmngtig i riksgäldskontoret, för

en tid af fem år. En vann kärlek för konung
och fosterland yttrade sig i hans medborgerliga

lif. Ordningssinne, pålitlighet i löften och välgö-

renhet voro utmärkande drag i hans lynne. Han
utnämndes, under serskildta tider, till kommerse-
råd, riddare af W. 0. samt af N. 0. Cronius

dog ogift i Stockholm d. 14 Juni 1845.

Cronman , Jotum, son till öfverstlöjtnanten

Fritz Cronman, var född i Ingermanland och hade

redan avancerat till major vid Nerike och Werm*
lands regemente, då han år 1701 bivistade öfver-

gången af Duna och slaget vid Riga. År 1706,
sedan han deltagit i slagen vid Klissow och Fran-

enstadt, befordrades han till öfverste för Krono-

bergs regemente, med hvilket han, efter slaget

vid Pultawa, blef tillfångatagen vid Dniepr och

förd till Ryssland. Här vistades han i staden Wos-
nesenski till år 1722, då han hemkom till fä-

derneslandet, och utnämndes till general-löjtnant,

landshöfding och öfverkommendant i Malmö. Här

afled ban år 1737, i en ålder af 75 år, och den

friherrliga ätt, han bildat, utgick åter med honom.

Cronoboraj , Betty» född friherrinna Geymuller

från Wien och gift med kammarherren Croneborg,

omnämnes i friherre Boyes målarlexikon, såsom

"ganska utmärkt skicklig genom sina blomster-

målningar i oljefärg, utförda med den yttersta

omsorg och finhet."

Cromakltild , Brynte t son till rådmannen i Ma-
riestad, Zennert von Ens, tog tjenst hos en kas-1

sör vid amiralitetet, hvars vidsträckta räkenska-

per han, efter dennes död, utredde med så myc-
ken skicklighet, att kollegium erbjöd honom hans

plats, hvilken han dock icke emottog, utan åtnöj-

de sig med den ringare befattningen som kanslist.

År 1669, då ännu endast 23 år, kom han i öf-

verste-marskalken grefve Stenbocks enskildta tjenst

såsom bokkållare. Denne ansåg honom likväl lämp-

lig till något bättre och förskaffade honom kom-
missarie-sysslan i kammar-revisionen , hvarifrån han

två år senare, 1674, befordrades till förvaltare

af stora sjötullen, först i Sverige och sedan äf-

ven i dess underliggande landskap. Uppböjd i

adligt stånd antog han namnet Crontkiöld, blef

år 1685 kammar-råd och begagnades vid flera till-

fallen af konungen i kammar- och revisions-frågor.

Dog år 1688 i sin bästa ålder, endast 42 år

gammal och begrofs med ovanlig högtidlighet i

konungens, hertigens af Holstein och hela kongl.

rådets närvaro, hvarvid grafskrifter författades på

många språk. Han efterlemnade en stor förmö-

genhet, hvilken också förskaffade honom tvenne

förnäma giften, först med kongl. rådet Göran

Flemings och sedan med kongl. rådet grefve Ström-

bergs dotter. Hans ätt utgick med sonen, kapi-

tenen i Holländsk tjenst, Johan Cronslriöld, hvil-

ken stupade i slaget vid Malplaquet, år 1706.

Oonttedt. Ätten härstammar från handlanden och

föreståndaren för Tyska kyrkan i Stockholm An-

ders Olderman. Hans fyra söner upphöjdes i ad-

ligt stånd, tillika med deras stjuffader, direktören
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L Mårten Gavelins, med hvilken Oldermans enka gift

sig. Desse* söner blefvo hvar på sitt sätt utmärk-

te» Den äldste, Johan, dog år 1697 såsom theol.

professor i Upsala och kyrkoherde i Danmarks för-

samling; den tredje i ordningen, Gabriel» afled

år 1755, såsom general, öfverkommendant för fäst-

ningsverken i Stockholms skärgård och K. af S. 0.,

i en ålder af 85 år. Märkligast äro likväl

Cronstedt, Jakob, född år 1668 och död 1751,

såsom riksråd, grefve och Serafimer-riddare. Han

hade förut varit ordningsman i Upsala län och se-

dan landshöfding i Kronobergs. På sin egendom

Fullerö i Westmanland hade han ordnat ett biblio-

thek af 4,000 band, mest i Svenska historien, och

en dyrbar samling af till största delen Romerska

mynt, hvilka begge inlöstes af ständerna för till-

sammans 120,000 daler k. m., och öfverlemnades

,

dels åt Upsala, dels åt Stockholms bibliotheker

samt myntkabinettet.

Croimtetft, Carl, den yngste af sine bröder,

född i Stockholm år 1672, var en af Sveriges

störste artilleristen Redan vid 27 års ålder blef

han öfverminör vid artilleriet, till belöning för ett

af honom uppfunnet ovanligt fyrverkeri. Såsom
artilleri-adjutant bivistade han slaget vid Narva

och följde sedan konung Carls harar under större

delen af hans fälttåg, f slaget vid Helsingborg

bidrog han icke litet till segern, derigenom att han,

med sina bomber, förstörde Danskarnes magasiner.

Samma förtjenst om Svenska vapnens framgång

hade han i träffningen vid Damgarten i Pomern
och ännu mera vid Gadebusch, der han med sina

kanoner anföll den på höjderna uppställda fienden,

hvilket dittills ansetts omöjligt.. Vid kapitulatio-

nen i Tönningen undgick han sina kamraters miss-

öde derigenom, att Stenbock skickade honom till

Stockholm, såsom öfverbringare af olycksposten.

Härifrån återsändes han till Tyskland år 1714, så-

som artilleri-befålhafvare, bivistade Stralsunds be-

lägring samt träffningen vid Rugen, der han fick

ett sår, hvilket qvarhöll honom i Stralsund ända

till stadens öfvergång, då han blef fången jemte

den öfriga besättningen. Återställd till helsan,

lyckades, det honom att, förklädd, befria både sig

sjelf och flere officerare ur fångenskapen, samt öf-

ver Holland återkomma till fäderneslandet. Han
var nu generalmajor och fick år 1716 befälet öf-

ver allt ' artilleri. Detta vapen omskapades full-

komligt af honom, samt gjordes rörligare och lät-

tare. Pjeserna hade nemligen förut blifvit förda

på vagnar; men sattes af honom på egna lavet-

ter. Han befordrades till general-löjtnant, friher-

re och grefve, samt uppfördes på förslag till riks-

råd; men undanbad sig denna höga post. Då kri-

get i Finland beslöts, fick han befälet öfver dén

lilla styrka, som först ditsändes; men till Sveriges

olycka fråntogs det honom, för att lemnas åt Le-
wenhaupt. Gr. blef i stället president i krigs-kol-

legium. Vetenskaps-akademien valde honom år

1744 till sin ledamot och, vid ordnames stiftelse,

pryddes han, jemte sin broder Jakob, med Sera-
firoer-orden. Dog år 1750, den sista efterlefvan-

de af Carl XU:s generaler. På sotsängen skall

han hafva, under yrseln, angifvit sig som Carl XELs

mördare.

Cronstedt, Axel Vredrik, son till general-

löjtnanten Gabriel Cronstedt, gick en helt annan

väg till utmärkelse än hans öfriga slägt. Han
egnade sig åt vetenskaperna, isynnerhet bergsve-

tenskapen, och ådrog sig derigenom den lärda värl-

dens uppmärksamhet, både inom och utom föder*

neslandet. Hans försök till en mineralogi, hvilket

ntkom 1758, öfversattes på Franska, Engelska,

Tyska och Danska, och han har isynnerhet gjort

sig namnkunnig genom uppfinningen af nickelmalm.

Vetenskaps-akademien kallade honom till ledamot

redan år 1753; men oaktadt hans förtjenster och

betydande släktförbindelser, gick hans befordran

likväl trögt, så att han först år 1758, vid 36
års ålder, utnämndes till bergmästare. Döden bort-

ryckte honom alltför tidigt från sin gagnande verk-

samhet, d. 19 Aug. 1765, i en ålder af 46 år.

Ibland märkligheter i hans lefnadshändelser förtje-

nar omnämnas, att han år 175Q i Nov. förlorade

sin faster, d. 13 Dec. på samma dag och klock-

slag sin moder och ena farbror, presidenten Carl,

samt i Mars följande året sin andra farbror, riks-

rådet Jakob Cronstedt.

Cronstedt, Carl Olof, son till Johan Gabriel

Cronstedt. Denne mans namn har erhållit en olyck-

lig ryktbarhet i Svenska historien, genom uppgif-

vandet af Sveaborgs fästning. Född år 1756, in-

gick han vid arméens flotta, der han redan 1780
var major och R. S. O., och, vid krigets utbrott,

1788, öfverste. Utmärkte sig vid flera tillfallen och

ansågs väsendtligt hafva bidragit till segern vid

Svensksund. Blef, efter krigets slut, generaladju-

tant och stats-sekreterare för sjö-expeditionen, samt

år 1801 kommendant på Sveaborg, såsom vice-

amiral och K. med St. K. af S. 0. Då Sveaborg,

i Mars månad år 1808, angreps af Ryssarne, äg-

de det 7,000 mans besättning, 2,500 kanoner och

ofantliga förråder af alla slag, samt var både af

dessa skäl och genom sitt läge att anse som oin-

tagligt. De belägrandes styrka uppnådde knappast

den belägrades, och endast serskildta förhållanden

kunde lemna fästningen i fiendens händer. Att det*

ta ej framkallades af falhet, åtminstone å Cron-

stedts sida, är högst troligt; men väl att det sked-

de af vankelmod, rådlöshet, andras öfvertalande,

politiskt missnöje, kanske vidsträckt sammanspun-
na stämplingar från Sverige. Ingenting gjordes

för ett verksamt försvar, och icke desto mindre

hade, från d. 6 Mars, då de första skotten vea-

lades, till d. 6 April, då kapitulationen afslöts,

endast fem man af besättningen stupat, 28 blifvit

sårade och 200 voro sjnka. Kapitulationen inne-

höll vilkor, som ej kunde uppfyllas, nemligen att

minst fem linjeskepp, med förstärkning af trapper,

skulle, inom d. 3 Maj, hafva från Sverige inlupit

i fästningens hamn, hvarjemte, tre dagar efter

konventionens afslutande, fästena Långörn, Vester-

och Öster-Svartö afträddes till Ryssarne, hvilka

derigenom sattes i tillfälle att oroa fästningen och
minska dess försvarsstyrka, i händelse man velat

bryta kapitulationen. Denna gick likväl i fullbor-
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tal, och Sveaborg, som kostat staten 25 miljo-

ner och till någon del knnde anses som Finlands

nyekel, förlorades , utan ringaste nödtvång, utan

att ett ord till ursäkt kan anföras, annat an den,

som ligger i kommendantens och under-befalhaf-

varnes modlöshet och karakters-slapphet. Cron-
stedt förklarades i Sverige förinstig både sin grad

och sina ordnar, tillbragte sina öfriga dagar stilla

oek obemärkt på sitt landtgods invid Sveaborg,

sysselsatt med stadier, och dog d. 7 April 1820.
Barns lefnadssatt och efterlemnade förmögenhet vitt-

nade om inga serskildta inkomster. Hatas person-

lighet tillvann honom allmänt deltagande, ehuru

man hvarkeo kunde förklara eller utplåna den

flack, hans politiska förhållande ådragit hans namn,
dittills allmänt aktad t och vördadt.

OtfMstedt» Johan Adam , son till presidenten

grrfve C. J. Gronstedt, började sin bana vid hofvet,

såsom lifdrabant och kammarherre; men han öfvergaf

snart hoftjensten för att egna sig endast åt kri-

garebanan, och var, vid krigets utbrott år 1808,
chef för Savolax-brigaden och K. af S. 0. Under
detta krig utmärkte han sig vid flera tillfallen,

och belönades med generalmajors-värdighet och
Svärds-ordens stora kors. Efter krigets slnt lem-
nade kan, såsom general-löjtnant, den militäriska

banan och blef landshöfding i Östergötland, från

avflket ämbete han tog afsked år 1817 och pryddes

år 1827 med Serafimer-orden. Född d. 12 Nov.

1749, död d. 21 Febr. 1836.

Cwnstedt, Clas Aun^ust, grefve, son till ge-
neralmajoren och guvernören för krigs-akademien

,

N. A. Cronstedt, född 1785, kontre-amiral , chef

i förvaltningen af sjöärenderna och K. med St. K.

af Svärds-orden, hade det, i vår nyare historia,

ovanliga missödel, att blifva afsatt från sina em-
betea, för egenmägtiga tillägg i ett reglemente för

flottans förvaltning och räkenskaper. Detta sked-

de år 1837.

Qroamntedt, Margarethas Hedvig;, född friher-

rinna Alströmer, gift med generalmajoren N. A.

GroDSledt, och moder till kontre-amiralen Clas

August (se ofvanföre), född 1763, död 1816, var

ledamot af målare-akademien och en ganska lyck-

lig dilletant i konsten.

CeimaHeran , Mårten , son tiU rådsherren i Ri-

ga, Mårten Croostierna, var, såsom page, uppfo-

strad i Carl Xl:s hof , trädde ganska ung i krigs-

tjänst och förde befälet öfver en liten trupp i träff-

ningen vid Dana år 1101, då han ännu icke var

20 år gammal, gick sedan i hjenst, såsom soldat,

i Fransyska hären , och blef illa sårad i slaget vid

Eikeren, samt andra gången vid Oodenarde. Åter-

ställd, tog han afsked ur Fransk tjenst såsom ka-

piten, och blef kammarherre hos konung Stanis-

laas i Polen, samt öfverstelöjtnant vid dess garde.

Bao tjeate denne konang med utmärkt trohet in-

till år 1718, då han lärer hafva återvändt till

Sverige. Skickad år 1725 att lyckönska honom
tall hans dotters förmälning med Ludvig XV, blef

han, pä dess rekommendation, af Franske konon-

gtn utnämnd till öfverste vid kavalleriet. Fyra

år aenare blef han Svensk öfverste och kommen-

dant på Wazholmen, chef för adelsfanan
, general-

major och år 1748 K. af S. 0. Afled år 1752
på Håtona, der han var född år 1682.

Croustrand , Slinon änders, professor vid to-

pografiska korpsen, ledamot af V. A., R. af N. O.

och af kejs. Ryska S:t Stanislai-ord. 3:dje kl. Född
år 1785, bar utgifvit Händbok i Prakt. Astronomien

och Årsberättelser i vetenskaps-akad. handlingar.

Cronatrand, Baltzar, kapiten i ingeniör-kora-

sen, R. S. 0., född 1794, bekant genom sina

mångåriga resor i fremmande länder och deribland

äfven i Egypten, öfver hvars ålderdomslemningar

han, med statens understöd, skall utgifva en be-
skrifning, åtföljd af planscher.

Cronströiu, I«ak. Denne man tillhör Sverige

egentligen endast genom sin härkomst. Född der-

städes d. 3 Juli 1661 i Avestad, der fadern , kam-
marrådet Isak Cronström, var myntmästare, an-

trädde ban, vid 18 års ålder, en utländsk resa,

hvarifrån han endast tidtals på besök återkom till

fäderneslandet. Att följa honom genom hela hans

händelserika lefnad vore alltför vidlyftigt, kvarför

vi inskränka oss till nedanstående. År 1683 gick

han i Fransysk tjenst, hvilken han nio år derefter

lemnade, såsom kapiten, sedan han deltagit i fle-

ra fälttåg och öfverallt utmärkt sig genom det

oförskräckta mod och den rådighet, hvilka karakte-

riserade honom. Han gick sedan i Holländsk tjenst,

som kapiten, vid ett af de Svenska regementen

Holland på den tiden underhöll, och förblef i den-

na tjenst qvar intill sin död, ehuru han haft till-

bod att gå i Savoyisk. Här blef han sårad vid

Malplaquet. Bland de bragder han utförde var för-

svaret af fästningen Huy, i stiftet Luttich, hvil-

ken han ej uppgaf förr än två krutmagasiner flu-

git i luften, två stora brescber voro skjutna och

all proviant förtärd. Förd som fånge till kurfur-

sten af Bajern, återgaf denne honom hans värja,

Holländska regeringen utlöste honom och förtrod-

de honom befälet inom samma fästning, när den

blef ånyo intagen af de förenade magterna. Han
steg nu från den ena graden till den andra , och be-

fordrades slutligen, år 1744, till general-en-chef öf-

ver hela Holländska hären. Han var då 83 år gam-
mal och hade rimligtvis bordt öfvergifva all aktiv

tjenstgöring, hvilket han äfven begärde; men fick

afsiag. Tvertom uppdrog man åt honom, ännu

tre år senare, år 1747, befälet öfver den vigti-

ga fästningen Bergen op Zoom, och då denna,

emot allas väntan, gick öfver efter en lång be-

lägring, sköt man skulden på honom. Han fri-

kändes väl af krigsrätten; men denna olycka för-

dystrade likväl hans återstående lefnad, hvilken

han slöt d. 31 Juli 1751 , efter fyllda 90 år. Han
hade blifvit utnämnd till Svensk friherre och R.

af S. 0.

CronsvKrd» Trenne bröder med detta namn: Jo-
Han, Carl och Fredrik, blefvo, för deras

faders förtjenster, år 1743, fem år efter hans

död, upphöjda i adligt stånd. Denne fader, Olof
Åberg, född 1682, anställdes år 1701 såsom

underofficer vid Uplands regemente, befordrades

1707 till fendrik, följde Carl i alla hans fälttåg
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och äfven tiU fiender, samt deltog i kalabaklten

derstädes. Då konungen dervid föll omkull och

Tartarerne rasade fram för att nedhugga honom,

kastade Åberg sig öfYer honom och mottog det

sabelhugg, som var ämnadt åt honom. Qvarlem-

nad såsom död på platsen, blef han likväl se-

dermera upptagen och återställd, befordrades till

kap iten och bivistade fälttåget i Norrige och Fre-

. 4rikshalls belägring, samt tog afsked såsom öf-

verstelöjtnant år 1723. Död 1738.

Onela nifpr® (die«) betecknade, under medel-

tiden, d. 25—27 April, eljest kallade Gdngedagar-

ne. Se vidare under detta ord.

Crusell 9 Bernhard Henrik, född i Nystad

uti Finland, d. 15 Okt. 1775. Från spädaste åren

röjde han en ovanlig kärlek för musik, hvilken

han dock i sin födelseort hade föga tillfälle att

höra eller lära, och föräldrarnes medellöshet ne-

kade dem alla utvägar att häruti förskaffa honom
någon handledning. Efter sin faders död flyttade

han, vid ungefår 8 års ålder, jemte sin mor till

Nurmijärvi socken i Nyland. Uti nästa by bodde

en klarinetblåsare Wester, vid Nylands regemente.

Denne hade en med Grusell jemnårig son, hvilken

lärt af sin far att efter gehör blåsa några styc-

ken på klarinet, och Crusell undervisade nu We-
sters son i skrifkonsten, och öfvades deremot i

klarinettblåsning; "och innan kort hade jag", ytt-

rar Crusell uti egenhändiga anteckningar öfver sig

sjelf, "lyckats att, på en gammal klarinet af björk,

med endast två klaffar, icke allenast taga nt alla

Westers stycken, utan ock alla dem jag kunde

sjunga. Detta väckte ett visst uppseende", fort-

far han, "och en kapiten Armfelt, som i Januari

månad 1783 reste till Sveaborg, föreslog mig att

följa honom dit. Vi anlände paradtiden, och se-

dan kapitenen, som ingått i officersrummet, till-

sagt mig att inkomma, grep jag till den första

klarinet man gaf mig, och med frusna fingrar,

men med den djerfhet man vanligen besitter vid

12 års ålder — jag har aldrig sedermera, då jag

uppträd t offentligen, varit mindre rädd än då —
blåste jag alla de stycken jag kunde." — Major

Olof Wallenstjerna antog då gossen såsom volon-

tär vid enkedrottningens lifregemente, och lät ho-

nom bo i sitt hus, der han åtnjöt en faderlig om-
vårdnad. Kriget mot Ryssland utbrast kort der-

på, och Grusell fick, på sin egen enträgna begä-

ran, åtfölja sin nya gynnare, samt bivistade flera

smärre sjöträffningar. Då Wallenstjerna, år 1791,
reste till Stockholm, tog han Grusell med sig till

hufvudstaden. Här fick han af violinspelaren Bö-

ritz lära noterna. Är 1792, vid ännu icke fyllda

17 år, utsågs han till föreståndare för lifrege-

mentets musik, samt antogs kort derpå vid hof-

kapellet af abbé Vogler, hvilken med synnerlig

godhet omfattade honom. Följande år anställdes

han, såsom förste klarinetist, vid hertigen-regen-

tens harmonimusik, hvilken befattning han afsade

sig efter några års förlopp. Om våren 1798 lyc-

kades han erhålla fri resa till Berlin, der han i

sju månader begagnade handledning af Tausch, och

återvände sedan till fäderneslandet. Är 1801 val-

des GmseU till ledamot af musikaliska akademien i

Stodrholm, och erhöll om våren 18#3 anbud om
fri resa tiH Paris, af Franska ministern Boorgoiag,

hvilken då återvände till sitt hemland. 1 hans hus

gjorde Grusell bekantskap med Frankrikes mest ut-

märkte litteratörer och artister, började med all-

var studera komposition hos Berton och sedan hos

Gessec, direktor för musik-konservatorimm, samt

erhöll genom honom tillåtelse att begagna under-

visningen i denna läroanstalt. Man erbjöd honom
anställning, såsom förste klarinetist, vid Italienska

theaterns orkester, samt vid den s. k. conoert sjn-

rituel; men som hans permissionstid snart var till—

ändalupen, reste han till Garisruhe, hvarest f. d.

konungen Gustaf Adolf då vistades, för att utver-

ka sig tillstånd till ett längre qvarstadnande i Pa-
ris. Detta afslogs; men för att mildra denna hård-

het, blef han af konungen tillsagd att låta hora

sig vid hofvet, dit kurfursten af Bajern anländt,

jemte sin gemål. Kurfursten skänkte honom en dyr-

bar gulddosa till tecken af sitt bifall; men Gru-

sell nödgades på befallning skyndsamt återvända

till Stockholm. De följande åren sysselsatte sig

Grusell, under sina från tjenstgöring vid hofkapel-

let lediga stunder, med kompositioner. — Är 1818

emottog han musikdirektörs-befattningen vid begge

Östgötha lifgrenadier-regementerna, hvilken han bi-

behöll intill sin död. Han grundlade år 1823 en

pensions-kassa för regements-musikens enkor och

barn, genom inkomst af konserter, hvilka årligen

gifvas i September månad. Är 1822 gjorde Gru-

sell, i sällskap med numera friherre Berzelius, en

resa till Carlsbad, tog afsked från sin tjenst vid

hofkapellet 1833, erhöll, såsom bevis på uppmärk-
samhet, Svenska akademiens stora medalj 1838,
och afled i Stockholm d. 28 Juli s. å. Han har

i Tyskland utgifvit tolf af sina musikaliska arbe-

ten, samt elfva uti Sverige. Af dessa senare äro

hans melodier till Frithiofs Saga af Tegnér de

mest bekanta. Flere arbeten af Grusell förvaras

ännu i handskrift af hans anförvandter. , Gruseils

rika naturanlag riglade hans håg äfven åt skalde-

konsten. Han har med mycken skicklighet öfver-

satt och för Svenska theatern bearbetat tio ope-
ror, af hvilka de flesta äfven finnas tryckta.

Cvamemetolpe» Johan Matgnnuu Han var son
till kyrkoherden i Råby och Bjellerups församlin-

gar af Lunds stift, Magnus Gorin, föddes i Lumf
d. 2 Nov. år 1724, blef auskultant i Götha hof-

rätt, sedan auditör vid södra Skånska kavalleri-

regementet, med hvilket han utkommenderades till

fälttåget i Poniern, men fick resa hem och bestrid-

da flera domare-förordnanden till dess han, år 1761,

befordrades till landssekreterare. En assessors-

syssla i befrätten, som han sökte, kunde han er-

hålla endast genom besvär hos ständerna och de-

ras bestämda föreskrift. Denna fördel blef honom
likväl dyr, emedan han härigenom fick utseende

af partiman och blef illa anskrifven hos Gustaf DL
Han adlades år 1769 och antog dervid namnet:

Crusesistotpe. Jemte flere af Götha hofrätts leda-

möter, ställdes han, år 1773, till rätta inför en

Jionunissioo, och anklagades för åtskilliga esanets-
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fel, samt dömdes, tillika med tre andra, d. 11 Dec.

1775, förinstig sia tjenst. Alla hans bemödanden,
att återfå den eller erhålla någon upprättelse,

blefro fruktlösa, och han tillbragte sin återståen-

de trettioåriga lefnad i knappa vilkor, hvilka lik-

ål förbittrades, sedan han kunnat förmå sig att

idka juridisk praktik, hvarigenom han sattes i

stånd, att efterlemaa ett litet arf åt sia familj.

Pta förföljelse, han ansåg sig ha(Va undergått,

lAokte bos honom en förbittring emot Gustaf 10,

ma bas icke sökte dölja. Tvertem trådde han
uppenbart på oppositionens sida och skref på riks*

dagana skarpa tal och anföranden åt flere af dess

ledamöter. Han dag d. 13 Jan. 1805. Hans son

Crfeaaflpe , Joba* ItEagniie, född den 9
Mars år 17Ö7, afled år 1841, såsom afskedad

viee-prosident i Götha hofrätt och R. af N, O.

Ctweaiielae» Hasjnu* Jakob, år född den

11 Mars år 1795, blef år 1811 student i Lund,

ingick år 1814 som auskultant i Götha hofrätt,

och år 1820 i Svea hofrätt, der han erhöll hå-
raasaofdtnge-fulluagt och blef adjungerad ledanot.

Ben SO Mi 1821 förordnades han till landssekre-

tetare i Skaraborgs län, hvilket ämbete han bo-
stridde till d. 21 Dec. 1822. Justitie-ombudsman-

aea Eareaborg antog honom till sin sekreterare,

från avflket uppdrag han entledigades af dess ef-

terträdare. Ar 1824 förordnades han att förval-

te ett revisions-sekreterare-embete och befordra-

ns» följande året till assessor i Svea hofrätt, men
tog afsked derifrån år 1834. Redan år 1821
uppträdde han som skriftställare, med en novell,

halad: Vedergällningsrätten, hvarpå följde åtskilli-

ga andra noveller och politiska eller administra-

tiva skrifter. År 1828 ntgaf han ett större ar-

bete, kalladt: Politiska åsigter, samt år 1830 och

följ. tidsingen Fäderneslandet. Med år 1834 har han

egontHgen blifvit känd såsom författare af en egen

mentoire-litteratur, under olika titlar, såsom: ÄW/-

éringar nr det inre af dagens historia, De frän»

varande och De närvarande; — i770-{772-4909 ; —
*OTttöQ;— Eistorisk tafla öfoer f. d. konung GustafIT
Adolf* förtta lefnadsår; — Morianen; — Carl Johan

och Svenskarne;— Ställningar och förhållanden , skil-

drade i bref. Det tredje af dessa bref föranledde

mat honom en rättegång för majestätsbrott, och han

dömdes, till följd af juryns utslag, den 19 Juni

1838, tfll tre års fängelse å Waxholms fästning,

dit haa affördes den 20 Juli s. å., och hvarifrån

barn frigafs samma dag år 1841. Senast har han

iatridt såsom medarbetare i tidaingen Dagen.

Cuutetae» Bengt* var den förste jnris-professor

i Uptala, död 1633 eller 34.

Craai, Jesper 9 utmärkte sig både under Carl

DLs och Gustaf Adolfs krig mot Polackarne och

Oasskarne, blef 1612 ståthållare på Jönköpings

fästning och år 1634 landshöfding öfver Kalmar
län, med Öland, samt inkallad i rådet. Enligt Sh.

Rosenhane skall han hafva blifvit uppböjd till (alt-

marskalk. Född år 1576, död år 1647.

Cnealla kallades nunnornas hufvudbonad, likasom

munkarnes kapuschon benämndes cucullus.

Cuututelån 9 Johan Peter , kopparstickare , åt-

följde hertig Carl på flottan under fälttåget år

1788, och har utgifvit en följd af etsade plan-

scher öfver flottans ställningar och rörelser. Död
år 1820, man vet ej i hvad ålder.

Cuntnghame , Thouuu 9 af en från Skottland

till Sverige inflyttad ätt, föddes d. 1 Nov. år 1691
i Stockholm, der fadern var handlande, gick, som
yngling, i krigstjenst, och deltog såsom artillerist

i slaget vid Helsingborg; tjente upp sig till styck-

jnnkare, och blef, vid kapitulationen i Tönningen,

Dansk fånge; men lyckades att rädda sig och und-

kom till Sverige, samt följde Svenska hären år 1718
till Norrige, der han väl utförde en expedition med
en bestyckad båt. Är 1734 var han kapiten och
utnämndes under Finska kriget till tygmästare vid

dervarande artilleri. Vid Fredriksharon anlade han

ett laboratorium, det han likväl tillika med förrå-

derna nödgades uppbränna vid fiendens annalkande,

Blef år 1757 öfverste för artilleriet och general-

falttygmästare. Han adlades år 1747, pryddes

följande året med Svärds-orden och invaldes i ve-

tenskaps-akademien. Död i Garlskrona 1759. Man
har honom att tacka för åtskilliga förbättringar

vid krutbruken och kanongjuterierna, samt för an-

läggandet af en artilleri-modellkammare.

Cuuratuni benämndes under medeltiden kyrkoherden,

såsom agens curan ecclesice. En vice-curatus om-
talas ofta i bref från samma tidsålder.

Cyklop , ett fyrfartyg på Falsterbo-ref. Från far-

tyget, hvilket ligger på 6 å 7 famnars djup, pej-

las Falsterbo fyrtorn i N.N.O. £ 0. (N. 28° 0.)

med Falsterbo och Skanörs kyrkor i det närmaste

öfverens och Stevens fyr i V.NV. £ V. (N. 72 0 V.),

allt på kompassen. Lotsar uppassa om bord på
fyrfartyget, för att, efter derom gjord signal, lotsa

genom Flintrännan, förbi eller till Malmö, samt

till Drogden, eller det ställe, der Danske lotsar-

na emottaga skepp , och blåser fördenskull lotsgos

på en af masttopparne å fartyget, så länge lots

finnes att tillgå om bord; men den är nedhalad,

då alla lotsarna äro utgångna.

Cykloper. Biskop Göran Wallin och Linné i dass

Gottländska resa, omtala att på norra Gottland finnas

vid inloppet till Kyllei hamn 12 å 15 st. stenar af 40
å 50 alnars höjd, som stå nära bredvid hvaraadra,

och hafva utseende äfven på nära håll, af stora

förstenade menaiskor eller jättebeläten. De hafva

erhållit åtskilliga namn, utom cyklopar, såsom an-

thropoliter
,
atlantas, gigantes, m. m.
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D.

Ducla, Petra de 9 en lärd Dorainikaner-munk

,

död såsom prior i deras kloster i Wisby år 1288.

Han har efterlemnat ett vidlyftigt arbete om den

heliga Christina från Stombelen, hvilken då lefde,

och medförde, såsom en stor dyrbarhet, vid sin

hemkomst från Köln år 1279, icke mindre än nio huf-

vudskallar, hvilka tillhört några af de 11,000 jung-

frurna. — En annan Augustinus Daciu , hvil-

ken lärer varit född i norden och tillförordnad

provincial-föreståndare för Predikare-munkarne i

Sverige, Danmark och Norrige, lefde vid samma
tid, och berömmes såsom en lärd och gudfruktig

man. — Dacla lärer hafva nyttjats som benäm-

ning på norden, emedan det i Skenninge för nor-

den inrättade lärosätet kallas Provincia Dacia. An-
nars var Dacien namnet på en del af Ungern , Mol-

dau och Wallachiet.

Backe, Denne i Sveriges historia bedröf-

ligt ryktbare man , hvilken förmådde skaka Gustaf

Wasas thron och bringa honom i större förlägen-

het, än någon hvarken inre eller yttre magt, var

född i Blekinge, der han härstammade från en an-

sedd boodeslägt. Inflyttad till Småland, hade han

der bosatt sig på Dackemåla, i Sandsjö socken.

Uppbragt öfver en dom, hvilken utfallit emot ho-

nom, mördade han fogden, som dömt honom, blef

derföre sjelf dömd att mista lifvet; men förskona-

des mot penningeböter, hvilka medtogo all hans

egendom, och, när denna icke räckte tiD, ådrog

honom fängelse på Kalmar slott. Då ban lyckats

rymma derifrån och irrade omkring utan tillgångar

och utan hem, hade det Småländska upproret ut-

brustit, en följd af allmogens missnöje med de

tryckande gärderna, med de ekonomiska författ-

ningarna till städernas förmån, och hvaraf en del

voro ganska betungande för landtmannen, öfver

adelns prejerier och öfver reformationen, hvilka

frön till missnöje närdes och utbildades af Gustafs

fiender, både utom landet och bland de katholske

presferne. Delta uppror hade redan någon tid ra-

sat, då Dacke, år 1542, ställde sig i spetsen för

detsamma. Det antog nu ett mera ordnadt skap-

lynne och blef således äfven farligare. Plundrin-

gar och våldsamheter begingos isynnerhet mot
adeln och konungens embefsmän, och bland offren

derför var den namnkunnige och förtjente Arvid

Westgöthe, Gudmund Slätte, m. fl. Dacke försök-

te väl standom att gifva sina skaror ett mera ord-

nadt skick och hämma deras rofgirighet; men isyn-

nerhet det sistnämnda lyckades icke. Emellertid

ökades hans här och steg till flera tusen man. Va-
pen anskaffades från Blekinge, till anförare ut-

nämnde han Thord Riddare, Måns och Nils Hane,
Nils Jösse, Skerfve Nisse, m. fl., och ban inlät

sig i underhandlingar med hertig Albrekt af Mek-
lenburg och med pfaltzgrefven Fredrik, hvilken

upphöjde "honom i adligt stånd, ja, såsom det på-
stås, med sjelfva kejsaren. Åt Svante Store till-

bjöd han Sveriges krona; men till svar skickade

den högsinte mannen både brefvet och budbäraren

till konungen, samt uppträdde med kraft och all-

var emot upprorsmännen* Åtskillige af konungens

höfvitsmän ledo förluster i striden mot bönderne.

Sålunda blefvo Måns Johansson Natt och Dag samt

Axel Eriksson Bjelke, som tågat till Stenbocks

förstärkning, vid Kisa instängde mellan förhugg-

ningar, och undkommo blott med möda. Körnin-

gen blef för första gången under sin regering trött

och ntledsen vid att, som han sade, "längre bång-
styras med det oroliga folket", och yttrade sin af-

sigt att flytta ur landet och köpa sig ett grefskap

annorstädes. Hans omgifningar och alla välsinna-

de afrådde honom derifrån; ty de insågo, att ri-

kets frälsning berodde derpå, att hans starka hand

höll dess spira. De föreställde honom, att faran

icke var så stor, att missnöjet i de ofriga lands-

orterna icke var af någon betydenhet, att Dalkar-

larne till och med erbjudit sig att skicka 2,000
man till hans biträde, o. s. v. Dessa föreställnin-

gar, tillika med den framgång konungens härar haft

i Småland, der tusen bönder stupat och bland dem
Lille Jösse, förmådde konungen att ändra sitt be-

slut. Som han likväl icke ansåg sig nog stark,

att med vapen kufva upproret, och Dacke med sin

här inryckt i Östergöthland
,

ingick han med ho*

nom stillestånd på ett år, hvarunder bönderne skul-

le få anföra sina besvär. De aflemnade också för

detta' ändamål en skrift, hvilken innehöll sjutton

punkter, och Dacke erbjöd sig att med 2,000 ha-

keskyttar gå i konungens tjenst, så framt denne ville

försäkra honom om sin nåd, samt åtskilliga andra

fördelar. Gustaf erbjöd honom också lejd att kom-
ma till Stockholm ; men han antog ej tillbudet. Han
försökte införa krigstukt bland sina skaror och för-

bjöd dem att plundra adelns gårdar, lät till och

med afrätta Måns Hane, som öfverträdt detta för-

bud; men han måste snart åter sjelf opphäfva det.

Kriget börjades ånyo. Slagen vid Kalmar, godt-

gjorde han sin förlust vid en träffning mellan Skrn-

keby och Mölby i östergöthland, der konungens

här blef tillbakadrifven; men bönderne förlorade

1,000 man. Vid Åsunden i Småland led han ett

svårt nederlag; 500 af hans män föllo, de öfrige

skingrades och han sjelf blef skjuten genom båda
låren. Räddad undan fångenskapen och återställd

till belsan, ville han likväl ånyo försöka vapen-

lyckan; men allmogen hade förlorat modet, i följd

af konungens framgång och den stränghet, hvar-

med upproret straffades. Han led öfverallt neder-

lag, förföljdes från bvarje gömställe och jagades en

gång af Jakob Bagge sju mil på en enda dag.

Flere af hans anhängare blefvo gripne och afrat-
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taée, ijelto hans fio-årijge sim togs ffll fånga,

fHfdes tiÖ 'Stockholm och dog det i pesten, Ölut-

ligen opphanns äfven han sjelf i Rddéby skog och
ttedsköts, hyarefler liket fördes till Kalmar, der

&éi lades på fyra stegel och på hufvudet sattes

en kopparkrona. Andra uppgifter säga likväl, att

#m sålunda behandlade icke var den verklige

Backe, utan en af hans anhängare, som mycket
liknade honom. Han sjelf skall hafva undkommit
tiH Tyskland, hvarifrån han, under Johans III:s tid,

återvändt till Sverige, begifvit sig till Stockholm,

der hlifvit gripen, färd kriog gatorna med en kop-
parkrona på hufvudet, insatt på ett hospital och

död i pesten år 1580. Hans uppresning var på
en gång den sista och äfventyrligaste af de egent-

liga hondopproren, och Gustaf Wasas regering stör-

de» sedan icke af någon inre orolighet.

Daefeebo, en gård i Madesjö socken af Kalmar
lån, hväken förmodligen fått namn af ofvannämn-
de Backe. Traditionen nämner intet härom, ena-

rs Däckens namn för öfrigt år väl bekant af fol-

ket i socknen.

DMfceliall, ett berg på Säfsjö ägor i Arby soc-

ken af Kalmar län, 3 mil från Arby kyrka. Här
vät 1543 samlingsställe för den af Dacke medelst

badkaflar sammankallade allmogen från Wissefjärda

och Thorsas socknar, tillika med dem som bodde
i Arby och Mortorps skogsbygder,

latiteaiåla} med detta namn benämnes allmänt

mSitiebostället Henstorp i Sandsjö socken af "Små-

land.' Anledningen dertill är, att det varit bebodt

och beföstadt af Nils Dacke.

Daeaafaaajor (af IsL dami, exempel, liknelse),

åro mythiska berättelser, rörande fornnordisk kos-
mogoni och theogoni, gudarnes, jättarnes och
Muttonernas bedrifter, gudarnes och verldens un-

dergång och iörnyelse, m. m. Namnet är likväl

nyare. Daemisagorna indelas i tvenne delar, nem-
Kgen: Gflfayinning och Bragarddvr. Begge utgö-

ra första delen af den prosaiska Eddan, och an-

ses vara författade af Snorre Sturleson.

Daevel, Carl Ludvig, född d. 23 Okt. 1784,
sedan år 183T chef för Uplands regemente, öf-

verste i general-staben, R. af S. 0., är af alla

kommendanter i Stockholm den, som längst inne-

haft denna besvärliga plats, eller från d. 7 Ang.

år 1820. Öfverste Dtevel har, med egna uppoff-

ringar, medverkat till inrättandet af en stiftelse i

Stockholm för gamla orkeslöse krigare, der de

erhålla fria husram och något understöd.

Dtevel, Hedda , öfverstens syster, bar öfver-

salt Byrons skaldestycke Gidourn, hvilken öfver-

såttning utgafs efter hennes död.

Bad (Dagr). Uti nordiska mythologien, det

personifierade dagsljuset. Enligt sagan var Dagr
son af Natt .ellér Nott (natten), och Delling,

(skymningen). Allfader (enligt andra Oden) hä-

da upptagit från Jotunhem Natt och hennes son

Dag, gifvit dem tvenne hästar och tvenne åkdon

och befallt dem att hvårje dygn fara omkring på
hfemnelen. Dags häst heter Skinfaxe (den med
skinande manen) och år så lysande, att den upp-

lyser himmel och jord. Om aftonen, då han slu-

tat sin ftro\ sänker han sig vester fet i Am
eller Ägirs rike. Då upptågar på bimmelen hans

moder, Natt. Hennes häst heter Rimfaxe (den

med dunkla manen). Af den fradga som faller

från hans betsel, alstras den uppfriskande natt-

daggen, som vederqvicker hela växtriket.

Daa> I Torneå är längsta dagen 21 4 timme;

samt den kortaste 24. I Stockholm är längsta

dagen 19 timmar och 24 minuter. I Lund är

längsta dagen 17 timmar och 28 minuter och den

kortaste 6 timmar och 56 minuter. På Wardöe-
hus

9
den nordligaste delen af Norrige, går solen

icke under horisonten från den 21 Maj till den

11 Juli samt höjer sig icke deröfver från medlet

af November till slutet af Januari. På berget

Avasaksa vid Öfver-Torneå
, på det s. k. Dundret

(Ttinturi) invid Gellivaara kyrka, m. fl. ställen,

kan man se solen hela midsommarsnatten.

Dae« med tillnamnet hln Spake eller den Vise,
konung i Sverige under tredje århnndradet. Han hade

en sparf , som berättade honom allt hvad som fö-

reföll; kanske en tjenare eller hemlig kunskapare

med det namnet. Då denne blifvit ihjelslagen i

Rid-Gjöthaland, och Dag, för att hämnas hans

död, tågat in med en väldig här, hvilken plun-

drade och sköflade trakten, blef han på hemvä-

gen ihjelskjuten vid Väpnavad af en arbetare, el-

ler, som det kallades: verkträl.

Dag Ringsiion, en Norsk prins, af Harald Hår-

fagers ätt, nämnes bland Olof den Heliges anfö-

rare i slaget vid Sticklarstad , der ban gjorde ett

stort nederlag bland de upproriska bönderne.

Daga 9 ett härad, i fjerde fögderiet af Söderman-

lands län, håller 4£ qvadr.-mil och innefattar

197 j- mtl., fördelade på fyra pastorater med 6

socknar, nemligen: Björnlonda; Gryt; Gåsinge med
Dillnäs, samt Frustuna med Cathrinenäs. Detta

härad är genomskuret af en mängd insjöar, bland

hvilka Storsjön, Lackavattnet, Nyckelsjön, Miste-

len och Kyrksjön äro de största. De märkligaste

sätesgårdarne äro Södertnna, Mälby och Skeppsta,

vid hvilken sistnämnde finnes ett betydligt jernbruk.

I förening med häraderna Vesterrekarne , öster-

rekarne, Åker och Selebo utgör detta härad en

domsaga; men med Åker och Selebo ett fögderi.

Daga härad har 6,110 invånare. Dess areal ut-

gör 101,112 funnl., af hvilka 17,090 äro sjöar

och kärr.

Daga kontrakt, i Strengnäs stift och Söderman-

lands län. Utom ofvannämnde socknar i Daga

härad innefattar detta kontrakt Trosa stad, Trosa

landsförsamling, med Wagnhärad, samt Westerljnng.

Alla pastoraterna äro konsistoriella; fyra höra tflt

andra klassen och tre till den tredje.

Dagar minskar sorger, ett gammalt ordspråk,

betecknande: med tiden förgår mycket bekymmer,
eller: tiden leker alla sår.

toaajarn, en sjö i Skinskattebergs socken i West-
manländ.

DagrfclaA. Se: Periodisk skrift.

Dajrfare» jemte sitt broder Mattffare, söner till

Säwar Jarl, uppgifras såsom regenter öfver små

fylken i östergöthland.
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»•t* 9 katt** i Adg«manlan4 en W*n 919,

äfven en eländig mes.

Ila**, kallas en tågända, hvarroed flottans man-
skap »fstraffas, i stället for prygel. Tre dagg

tvära emot 1 par spö, och högsta kroppsplikten

100 dagg svara not 40 par.

liAggarai» kallas om skeppsbord, att, hunden

vid masten, afstraffas med slag af en tjärad tågända.

Daggkåpa 9 daggskålar (Alebemilla valgaris), en

mångårig växt, som förekommer allmänt på ängar,

åkerrenar och vid landsvägar, och har sitt namn af

bladens, på formen beroende, egenskap att samla

och qvarhålla daggen i form af en större eller

mindre kristallklar droppe. Den ätes väl af krea-

turen, så väl torr som färsk; men bar likväl föga

värde som foderväxt. Den kan begagnas till färg

(ljust olivgrön) på garn.

OaggfiiuMk » metmask (Lumbrieus terrestris), hör

till maskarnas första ordning Annelider, är trind

ljusröd, med omkring 140 riagbälten, utan spröt,

gälar eller käftar; men har vid*sidorna 4 rader kor-

ta borst. Blodet är rödt och han andas medelst luft-

säckar, hvilka öppna sig på kroppens sidor. Han lef-

ver i underjordiska gångar , af späda blad och stjel-

kar, m. m., samt uppkryper om natten, isynnerhet

då dagg eller regn fallit, på jordytan; men har

alltid bakdelen qvar i hålet, hvarntnr han uppkom-
mit, så att han vid minsta huller kan i ögonblic-

ket draga sig tillbaka. Parningen sker om nattes

och uti de lagda äggen är ej blott det unga dju-

ret, utan äfven dess blodomlopp synbart. De nytt-

jas till bete på krok för abborre och ål, samt

begagnas äfven till ett slags smörja för ledvrid-

ning och giktvärk, sedan de, inlagda uti en butelj,

fått ruttna i solvärme.

Daajgttrt, Marie silkeshår (Drosera rotundifolia £
longifolia), tvenne mångåriga växter, hvilka före-

komma i sumpiga ängar, mossor och kärr, och skil-

jas endast genom bladens form , bvilken bos den förra

är rund, hos den senare åflång. På båda hafva bla-

den i kanterna långa röda hår med en liten knopp i

ändan, som utsilar en seg vätska, hvilken användes

att stryka på vårtor och reformar, som stundom för-

drifvas deraf. På mjölk verkar den alldeles som tät-

orten, d. v. s. att den blir deraf seg och fileran-

de, samt förvandlas till s. k. tätmjölk, och örten

användes derför, särdeles i Ångermanland, till be-

redning af sådan.

aajrkartfffeoberget, vid sjön Pillen i landska-

pet Dalarne. Detta berg håller på flere ställen

koppar- och järnmalm, i en bergart af gliminer

-

skiffer. Äfven blyglans bar funnits härstädes.

Ptaajklyfta » kallas af några nyare antiqvarier den

mot solen vända betäckta ingången till en hällfcista

eller grotta.

Dagligt Allehanda. Denna tidning började ut-

gifvas år 1767, till en hörjan såsom bihang till

Stockholms Veckoblad, och benämndes Allehanda. I

November månad samma år uppträdde det såsom ett

serskildt dagblad, under nyss nppgifna namn. År
1768 förändrades det titt Dugligt AHe\anda. Det
ägdes först af PfefiV, öfvertogs sedan af stats-

sekreteraren Battram, under hvars tid bladet sköt-

te! «geutUf*a af sedermera Jwkopem Rullog.
I början var tidningen af litterärt och

}
poJntifM

innehåll-, men öfvergick småningom till e^daot

annonsblad | aå att det i lera; år ej innehöll al-
gol annat än Stockholms auktoriteters kungörel-

ser och betalta annonser. År 182»a inköptes flet

af kongl. sekreteraren J. P. Tbeorell, bvilken utvid-

gade det och gaf det en annan rigtning, såsam
liberalt-politiskt. I hans hand förhlef det till ftf

1833. (Se vidare: Dalman, Wilhtlm Fredrik.)

Daglttsten, en liten sjö vid Filipstad i Wermlaad.
liagsberg, en socken , med Krokek, hör till 3

kL reg., är belägen i Lösings, Bråbo och Mem-
mings förenade kontrakt af Linköpings stift och
Lösings härad af östergöt hlands län,

-J
mil 0.

från Norrköping, vid Bråviken. Kyrkan är gan-
ska gammal. Altartaflan, målad af Borberg ar

1807, föreställer huru Frälsaren framställde ett

barn för sina lärjungar och talade om den störste

i himmelriket. År 1330 förärade Ulf Ambjörn-

son af Sparre-slägten flere jordägor till kyrkan,

på det själamessor årligen skulle hållas efter ha-
nom och hans husfru. Socknen har nära 900 ia-

vånare och består af 47 £ mti. Dess areal utg$r

4,629 tunnl., af hvilka endast 20 äro kärr och
sjöar. I denna socken ligger det märkliga Bréborg.

Se detta ord. Adr. Norrköping.

Dagsländor (Ephemcria), ett insektslägte, höran-

de till ordningen sländor, med medelmåttig kropp,
transverselt hufvud, utstående, vidt åtskilda ögon,
ytterst korta fina borstlika antenner, cylindriskt

eller ovalt underlif och i gumpen 2 eljer 3 utstå-

ende fina ledade borst, längre än kroppen; fyya

olika stora vingar, hvaraf de främre af kroppens

längd, samt mer än dubbelt större än de bakre,

alla glaslika, groft nätådriga, och i hvila rjgtade

uppåt i snedt lutande ställning; framfötterna lan-

gre än kroppen, de fyra bakfötterna korta; för-

vandlingen ofullkomlig. Hos oss förekommer ea-

dast Allmänna Dagsländan (Ephemeria vulgata), af

4 tums längd, med gulbruna framfötter och da 3
svansborsten dubbelt eller i 4 gång så långa ao*
kroppen, samt vingarne försedda med mörka ådror

och molnfläckar. Finnas allmänt, stundom i stor

mängd, vid vattensamlingar, lefva högst 3 till 6
timmar, och dö genast efter fortplantningen, då
de i stor mängd nedfalla i vattnet eller på mar-
ken, och tjena till föda för fiskar pch foglar,

samt knnna äfven begagnas till mete. Larverna
förekomma skarvis i vattnet och simma yttörst

gnällt; papporna likaledes, men uppkrypa före fofr
vandlingen på land eller någon fast kropp i vatt-

net, hvarefter förvandlingen försiggår med ytter-

a*a hastighet. Man har dervid iakttagit det besyn?

neriiga fenomen, att om en vinge afklippes innan

förvandlingen försiggått, pch lägges på vattnet,

så utväxer den ändock likformigt och liktidigt ped
de qvarsjttande, oaktadt sambandet med kropp**
är upphäfvet.

J9aa*iwo*aeii* en stor mosse vid östra sjdaa af
Qmberg i Östergötland, innehållande 1,S64 taaa-
Jand oeh 28 kappland jord, till största data q4-
Jad i aenare tjdar.
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«y«*tis», rtt sk«h, träget » *j*&a tottai %r
frTeetagötfcUtfij men* ntmtrkt Vacker belägenhet

%i*4ett ttsnfentftsk» ftefrirotalfeåsjon. Godset utgft-

Vfeft, tHKkn med anferryoandfe Egendomar, af it|
flfeK

•

' 0*ts«s-, Inriket flftegifves harva sitt namn
*a fcotnrog Dag., ixh fcroebaAes af tag Carl

Ittétsaétfe' tttttet Magdalena, samt af ätterna Tott,

Mal oebi Kafle, inköptes år 1762 af öfver-inten-

•Hlili o*eh Måtten Pehr Tham. Han bdrjade ge-
Mt t>ryda ock upparbeta egendomen, förbättrade

WfgghB&en ©ek uppförde nya hus, anlade orau-

gerfer, persikohus och trädgård, jemte tvenne par-

ker. Dessa äro prydda med flera dttförda ronste-

ger, flyttade fråa Saleby kyrkomur, Smula kyr-

ka* Timmeleds kyrkobacke, Häreneds kyrka och

iÉrakanMBstorp i iekåsa, samt eh förstenad ek-

stabbe Crån Smaland, fham samlade på Dagsn&s

ett 'Stort och dyrbart brHiothek, kopparstick, an-

tfcrviteter *eh mynt, hvilket allt försåldes efter

hen* död.

W+x%*&*p 9 annex till Norrhviddinge i OnsjÖ hå-

rad, ar beläget i Harjagers kontrakt och härad

ef Lunds stift ock Malmöbos län, 1* mil O.S.O.

Ma Laéds%rona. Konung Harald Hifdetand TÖr-

nrtna* faÄ begrafven i den sfora stenhög, som
tbnes vid Jrylleled, gränsande intill Dagstorps bys

Igor. Sockenkyrkan ligget straxt utom hyn, är

mycket högt belägen och utgör en rättelse för sjö-

ftumuV. Socknen bestar af 9| mtl. och har 382
ftvftaate. Dess areals vidd är 1,851 tonni. jord.

Adr. Lund.

Mkg»ti*>*t, Otof » ryttmästare Tid södra Skån-
tta kavalleriet, bivistade slaget vid Narva och
följde sedan Carl XII genom aHa hans fälttåg än-

da till år 1709. I Slaget vid Klissow, år 1702,
ick han ej mindre än sju svåra sår i hnfvudet,

kvBk* ansågs hafva verkat på hans sinnestillstånd,

fåtige* vid kalabaliken i Bender , blef han utlöst

från Tatarerne; men afreste sedan, utan konun-
gens tillstånd, tffl kejserliga bären i Ungern, der

han qvafrstatinade tfll år 1718, då han återvände

Ull Sverige. Här fick han afsked, med öfverst-

ttjtmmts titel, och upphöjdes i adligt stånd. En
tiel derefter föllde han förgripliga utlåtelser om
drottning Ulrika Eleonora, ställdes derföre under

tflRal; men förklarades för svagsiat, insattes på
Malmö slott och dog der på 1730-talet barnlös,

di kons ätt utgick med honom.
Wm^mkm , annex tfn Ljungby, år beläget i War-
berg* kontrakt af Götkeborgs stift ock Hallands

fe, 14 mil O.S.O. från Warberg. Det består af

mtl. ock bar 32fc invånare. Dess areala in-

ftékåll är 5,207 tunnl., af hvilka 775 äro sjöar

Ock kärr. Inom socknen finnas åtskilliga fornlem-

viager, fevariMand må nämnas den på Öströ skog

uppresta sten i bautastensform, vid hvilken, enligt

sigfceraa, en man skall Vara begrafven, som bott

på '4Wtrd och stupat häfstädes i envig med sin

gftmne, hvifkea bott på Holmaö i Byasjön. Ingen

onvtgsbana synes i trakten; men vid stenen bar i

jorden runnits en lerorna med brända ben uti,

hvilket; jemnfördt med traditionen, gör Vet tro-

ligt, «ft nrfnnesmårhet it en kämpasten, som ut-

visar stttlet, der 4ea i envigen 9fvervme stupat

Adr. talkeuberg; till kemnrinistern: Warberg.
IhiM, Clirliiole», Qmem Hugvis professor i

Upsata* kvartill han utnämndes år 1790, vid 32
års ålder, theol. doktor och pastor i Nås, är all-

mänt kawd genom sina Latinska och Grekiska grä-

matikor, och förtjenar änna mera att vara det ge-
nom siaa psalmer och sin ovanliga magt öfver

Latinska språket, hvilket var för hoaoa ett nytt

modersmål, och hvarpå han författat några aka-
demiska tal, vittnande om en lika djop som fin

känsla ock ett poetiskt föredrag. Han var af ett

miWt och älskvärdt lynne, med ett enda fel: en

nog långt sträckt eftergiftenbet för sin sköna,

men lättsinniga hastrus önskningar, kvilkens slö-

seri slutligen tvang honom till en cession, ovac-

dfver sorgen följande året lade honom i en för

tidig graf, d. 4 Sept, år 1809, endast 51 år gam-
mal. Hans hustru , i sin ungdom känd under nam-
net: den »höna Lena, lefde i mycken forttigdom

ännu i 14 år efter honom, såsom straff för sin

lättsinoighet, oupphörligt förföljd af den fixa tan-

ken, att bon bar en tbekanna i magen.

Onlil* BHehael, Ehrenstrahls lärjunge, född 1656
och död 1743, flyttade tal England, der han eg-

nbde sig hufvudsakligen åt porträttmålningen och

"utmärkte sig genom trogen naturhärmning, be-

haglig kolorit och ovanlig flit vid utförandet, *f-

ven af de minsta delarna."

DaMserg, Krlk» son till landskamreraren i

Westmanland Jöns Dahlberg, föddes i Stockholm

d. 10 Okt. 1625. Såsom tillhörande den ofrälse

medelklassen, måste han börja med ringa befatt-

ningar, och blef således, efter slutade studier,

skrifvare hos general-kamreraren i Pomern Rehn-
sköld, hvilken han följde på flera resor. Denne

bemärkte likväl snart hans ovanliga natursgåfvor

,

och använde honom derföre äfven i värf , hvilka

egentligen icke tillhörde hans tjänstebefattning

,

samt rekommenderade honom hos öfverste Marde-

Telt, att erhålla undervisning i fortifikationen , hvar-

till D. yttrade en bestämd håg. Hans första läro-

spån i denna konst skedde under Carl Gustafs

ögon, genom underminerande af tornet i Demmin,

hvilket lyckades ganska väl. Efter fredsslutet er-

köl] D. uppdrag att indrifva återstående krigskon-

tributioner i de Schwabiska, Rhenska och Fran-

kiska kretsarne, reste sedan, med en ung grefve

Königsroark, till Maiatz, derifrån genom åtskilliga

delar af Tyskland och Ungern, återkom till Sve-

rige, följde tvenne friherrar Croostieraa till Frank-

rike och Italien; men kunde ej fullborda sin mer

än en gång fattade föresats, att besöka Palestina

och andra delar af Asien. Emellertid hade Carl

Gustaf inträngt med sin här i Polen ock D. begaf

,

sig dit, der ban i Frauenburg träffade konungen,

som utnämnde honom till general-qvarterroästare-

löjtnaot och begagnade hans tjenst vid många till-

fällen till sin och landets nytta. Insjuknad i pe-

sten, räddades han, liksom genom ett underverk.

Han låg nemHgen 21 dygn vid hafsstranden i en

båt, hrarvid ban, under tio dagar, ej erhöll någon

föda; men deremot draok han en Ansenlig mängd
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öl till dess ea stor pestböld brast i halsen, hvar-

med sjukdomen biides. Under fälttåget ådagalade

han flera, prof på en utmärkt käckhet, hvilken bot

en annan skulle varit öfverdåd; men som hos D.

var följden af skarp beräkning och uppfattning af

det gynnande ögonblicket. Med 620 ryttare ut-

förde han en rekognoscering mot Polske genera-

len Podotzkys fördelning, bestående af 12,000

man rytteri, hvarvid han dels nedhögg, dels skin-

grade sex kompanier af förtruppen; en annan gång

ryckte han ensam med en trumpetare och bärande

konungens fjäderprydda hatt, hvilken denne bytt med
honom, fram mot porten af fästningen Litewsky

firzecz, under forevändning af en parlamentering,

hotade dem, som ville skjuta på honom, med hä-

rens hämnd, lyckades härunder att rekognoscera

floden, der han jfann ett vad och rådde konungen

att uppfordra fästningen, hvilken också gaf sig

samma dag. Furst Ragozky visade D. utmärkt akt-

ning vid de besök han gjorde hos honom i ko-

nungens uppdrag, och satte honom bredvid sig

vid bordet, medan hans generaler fprblefvo ståen-

de. Då Svenska krigshären sedan ryckte fram mot
Danmark, gjorde han, vid stormningen på Fre*

driksudde ,
ej endast mycken nytta genom det bat-

teri, hvarmed han besköt fästningen, utan förde

äfven en fördelning af kavalleri och infanteri ge-

nom vattnet in i fästningen, samt åstadkom der-

igenom, och genom en uppmaning till en del af

Danskarne, hvilka ännu försvarade sig, platsens

Öfvergång. Fästningen uppgafs af 6,000 man, åt

en belägringshär af endast 4,000. D. undersökte

isen på Lilla Bält och rådde konungen att gå öf-

ver det. I trots af Wrangels och Ulfelts mot-

stånd följde Carl Gustaf hans råd, hvilket Wran-
gel sedan aldrig förlät honom, ocb detta namn-
kunniga tåg, som hör till de märkligaste företag

i krigshistorien samt hade till följd freden i Roe-
skilde, den fördelaktigaste Sverige någonsin af-

slutat, var egentligen hans verk. Vid bordet i

Fredriksborg, der Carl Gustaf besökle Danske ko-

nungen, stod D. bakom hans stol och framställdes

af Carl Gustaf såsom den der visat honom vägen.

Danske konungen hade det ädelmodet, att vänligt

räcka handen åt den farligaste af sina fiender.

Då fredsvilkoren sedan icke uppfylldes, och ett

nytt krig utbröt, bvarvid Carl Gustaf framryckte

mot Köpenhamn, rådde han konungen att oför-

dröjligen storma staden, samt erbjöd sig att med
häst och vagn anföra de stormande; men den el-

jest djerfve konungen tvekade denna gång för in-

geniörens vågsambet. Anfallet uteblef, och då

det sedan företogs, misslyckades det, emedan den

rätta tidpunkten var förfelad. D. var likväl med
dervid och ådagalade sin vanliga oförskräckthet.

Kort derpå afled konungen och med hans död för-

mörkades den lyckas sol, hvilken börjat lysa öf-

ver hans trogne tjenare. D. hade blifvit utnämnd

till öfverst-löjtnaot och upphöjd i adligt stånd.

På denna plats qvarlemnades han icke allenast un-

der den tolfåriga fönnyndar-regeringea , utan man
fråntog honom äiven en förläning af Wärpinge
gård i Skåne, hvilken han fatt af Carl Gustaf oeh

• aktade ej den aflidne monarken* yttrad* öaikan,

att D. måtte blifva hans sons lärare i majbemneik

och fortifikation» Under denna tid företog. D; #n
resa till Frankrike och England, på hvilket sist-

nämnda ställe köpingen erbjöd honom att träda, i

hans tjenst, det han ej antog, utan sysselsatte nig

med utgifvandet af sina stora plansch-verk* recå-

ningar titt Carl Gustaf$ fälttåg samt Sue&a antif**

et hoditrna. Då Carl XI sjelf emottagit regerin-

gen och kriget med Danmark utbröt, gjordes

konungen uppmärksam på Dahlbergs förtjenstar;

han använde honom vid många tillfällen, och be-
lönade honom såsom han förtjenade. Han utnämn-
des efter hand till landshöfding öfver Jönköpings

län, general-major, general-fälttygmästare, riks-

råd, fältmarskalk, grefve och general-guvernör

först öfver Bremen och Verden, sedan öfver Lif-

land och kansler för Dorpats och Peruans akade-
mier. I denna sistnämnda general-guvernörs-be-

fattning blef han en ganska oskyldig förevändning

till kriget med Ryssland, emedan tsar Peter skyll-

de på det mindre höfliga bemötande han erfarit i

Riga. vid sin genomresa år 1697, en beskyllning,

för hvilken D. likväl knappt beböfde rattfärdiga

sig. Han försvarade nämnde stad mot ett anfall

af konung August, i spetsen för 13,000 man. Hans
ärorika lefnads afton bestrålades ännu en gång af
segerns glans, emedan han gaf planen till öfver-

gången öfver Duna och det derpå följande slaget.

Han afled i Stockholm d. 16 Jan. 1703, i en ål-

der af 77 år. — Dahlberg är en af Sveriges stör-

ste män och vackraste karakterer, hvilken det en-
dast fattades att blifva ställd i spetsen, för antin-

gen krigets, eller de fredliga ärendenas ledning,

för att stå vid sidan af verldens störste härförare

eller statsmän.

Dalilby» tackjernshytta , i Hammars socken af

Nerikes län, 7 mil från Örebro, tillhör bergsman.

Dalillty, socken, annex till Vester-Åker, är be-

läget i Hagunda kontrakt af Upsala stift, vid Ma-*

larn, kallades under katholska tiden Dalbo och ut-

gjorde då ett pastorat för sig sjelf; lades vid

reformationstiden såsom annex till Vester-Åker.

Den består af 31 \ förmedlade mtl., med en åker-
1

jord, som i allmänhet är ganska bördig. Kyrkan
är uppförd af gråsten ocb tegel på en bergklippa

nära invid stranden af Hammarskogsviken. Tiden

då denna kyrka blef uppbygd kan icke bestämmas';

men sannolikt förskrifver sig hennes uppkomst från

konung Inge den äldres tid, då Uplands flesta kyr-
kor äro uppbygda, sedan afgudatemplet i Upsala

. blef förstördt. Om Knut Posse och hans bragd-
rika lefnad lefva ännu många sägner bär i sock-
nen, uti hvilka han alltid framställes såsom en
trollkarl. Sjelfva morteln, i hvilken han Ullredde

trollpulvret till Wiborgska smällen , blef länge för-

varad på Hammarskogs herresäte, och begagnades
slutligen till matklocka derstädes. Huruvida han
varit i besittning af Hammarskog, det enda herre-

säte inom socknen, kan ej utredas. Folkmängden
i Dahlby utgör för närvarande 570 personer, öä-
dedrägten har i allmänhet erhållit en nyare pre-
gel, och endast fa ibland de äldre af mankönet
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-må topunkJitfe i kortbyxor, af skinn, ullstrumpor

. +nå> skor. Hos det yngre slägtet bar vadmalsroc-

<*e# gifvit vika för det glänsande klädet. Vid

JsröUoo och andra högtidligheter kar det så kal-

- W# leogmoset måst gifva vika för grisayltan;

! träskenorna för skedar af silfver; trädtallricken

* ner porslinet. 01 ock brännvin innehafva väl äu-
. m bland dryckesvaror främsta rummet; men er-

MUtt' är frän är förstärkning af vinet och puu-

aohen» — Socknen upptager 5,045 tunul., af hyil-

ka klot* ao äro sjöar och kärr. Adr. Upsala,

Qajnmarskeg.

JNiMaji ea» Carl Fredrik, född den 20 Juni

1991 , på Stens brak i Qvillinge socken nära Norr-

höping, och död den 1 Maj 1844, såsom kommi-
nister vid Storkyrkan i Stockholm och fullmägtig

i riksgäldskontoret Han började år 1815 sin för-

fattarebana med en roman i tvenne delar: Aurora

etter Norska flickan. Hans skaldelynne var lik-

väl mest rtgtadt åt humoristiken , och genom ut-

gifvandet af Mollberg* epistlar år 1810, 1820, samt,

tvenne är senare, af Opoetisk kalender för poetiskt

folk, ådagalade han först sin rätta kallelse. Dessa

föjaet snart af Bobets torn, tidningen Kometen,

Aryvs i Otfmpen, Odalmannen, Freja, Aftonstjär-

nan, Morgenstjernan , Ulla Winblads födelsedag, ett

skådespel i anledning af Bellmansfesten, uppfördt

på Djsrgårdstheatern, m. fl. Man har anmärkt nå-

got mot hållningen i hans skrifter oeh diktionen i

slem; men man kan ej förneka hans förvandtskap

mod Bellmans skalde-anda. Genialiska drag, en le-

kande) icke sårande penna, jemte rikedom på infall

oeh lyckliga vändningar gjorde honom till en af

den läsande allmänhetens älsklingar.

nmnJsnmelmi» Baltsar , von» var född år 1669 i

Sachaen och hette egentligen Thalheim. Redan

vid 14 års ålder stridde han vid Wiens räddning

genom Sobiesfcy, och 19 år gammal, vid Wilhelm

fjfcs tåg mot England. Hans fader och farfar hade

stått i Svensk tjenst. Den förre stupade vid Lot-

sen, och den unge Baltzar hade häraf fattat en

vint förkärlek för Sverige, bvilken år 1689 för-

mådde honom att beträda sina faders bana. Han
anställdes såsom fendrik vid ett af öfverste Hast-

ter uppsatt regemente, hvilket begagnades i Ne-
derländska kriget, och han deltog härunder i åt-

skilliga fälttåg och krigsförrättningar. Under Carl

XILs krig följde han honom från oeh med slaget

vid Klissow, ända till det vid Paltava, der han

Mef särad. Han kom likväl med konungen till

Bänder oeh var bland hans fa följeslagare till

Pruth, der han var vitlne till konungens samtal

mod don förrädiske storvisiren. Carl lät honom
göm en resa till Arabien y hvarifrån han återkom

år 1714, deltog i Stralsunds belägring och blef

dar sårad och tången, men åter frigifven; utnämn-

des nu till öfverste vid fortifikationen, bivistade

fälttåget i Norrige, utförde der det svåra uppdra-

get, att, öfverland, föra sju galerer tiU Idefjorden,

nvarest kan sköt i sank dervarande Danska krigs-

intyg. Under Ryssames härjningar i Svenska skär-

gården försvarade han Södra Staket och afslog fi-

sndsni nifn", till dess han fick förstärkning af

-flfrtrste Fuchs, tog avsked år 17?3; men ihåg-

, korns likväl med Svärds-orden vid dess stiftelse.

Pog i Stockholm år 1756, nära 88 år gammal
Jlan hade redan 1714 blifvit Svensk adelsman,

. hvarvid hans namn förändrades, till Dahlheim, och

ätten fortplantades af hans son Carl Fredrik,
född på en gång i och utom äktenskapet; emedan
fadrens vigsel med hans moder måste inställas,

då hans förra maka, som på många år icke låtit

höra af sig, oförmodad t uppträdde, sedan lysnin-

gen redan försiggått. En kongl. resolution insatte

likväl sonen i sina naturliga rättigheter.

DaJtlquist» Georg Gustaf* en af kongl. thea-

terns nuvarande mest utmärkte skådespelare, isyn-

nerhet lycklig i tragiska roler. Född d. 21 Juni år

1807. Var förut handlande, men mindre lycklig

på denna bana, valde han konstnärens och fann

här sitt egentliga fall. Hans första uppträdande

var såsom Sicinins i Virginia år 1833. Derefter

reste han till landsorterna samt återkom år 1834
till Stockholm. Hans öfning på scenen och sjelf-

begrundande öfver konsten hade varit honom till

mycken nytta, och han har sedan den tiden allt

mera befastat sin rang såsom en af Svenska skå-

deplatsens prydnader.

Dahlson, Lars Fredrik» expeditions-sekrete-

rare, lagman öfver Westmanland och Dalarne, se-

dermera öfver Nerike, författare af skriften: Den
Christna Läran, föreställd i frågor och svar, till

mina barns undervisning; död 1805 i sitt femtion-

de år, isynnerhet bekant såsom en af rikets stör-

ste godsägare, sedan han ärfde det s. k. Ramseil-

ska fidei-kommisset.

DaUlstedt, Peter» lektor vid Stockholms gym-
nasium, född år 1798, död år 1842. Har ut-

gifvit en öfversättning af Cicero samt Propertii

elegier och Ovidii beroider, åtskilliga prediknin-

gar, m. m.

DaMstrOin, proto-notarie, var en af ledamöter-

na i Utile Dulci och bland utgifvarne af Vitter-

helsnöjen, der han författat tvenne stycken: Lugnet

och Vänskapen.

Dahlström, Carl Andreas» född i Stockholm

år 1806, en af våra mest utmärkte historie- och

isynnerhet batalj-målare.

Dala (mythol.). En af de fyra hjortar som sprin-

ga omkring asken Ygdrasil och bita knoppar af

densamma.

Dainsleif (mythol.) Dains-leif. Ett svärd gjordt

af dvergar och tillhörigt konung Högne. Det ha-

de den ohyggliga egenskapen, att, så fort det en

gång var utdraget, måste det dricka blod och

de sår det gjorde voro oläkliga. Se: Högne.

Dal. Den märkligaste dal i Sverige är Vass- eller

Vattudalen i Ströms socken af Jemtland. Det vat-

tendrag, som genomlöper den, begynner inom Norr-

ska gränslinjen i Norr-Lie socken, öster om fjellen,

och fortgår intill Ströms kyrka, 18 mil. Konung

Carl X skall varit sinnad att göra den segelbar.

Man kan genom denna båtled komma ifrån Ånger-

manland inom Norriges gräns, på det här vanliga

sätt, att draga båtarne förbi forsarne, öfver de

så kallade ed eller land. Af denna vattuled, som
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mil från Irytkai har tft brnsiftfce ittobtfati, tötfe

ock sockneh faft sitt nåmn. ltft¥ iiiral» måHga

-sjöar, bvilka på Vissa ställe* gttft effVen anstm-

fagt bred, särdeles otVån och nédah om kyrkab,

hvarest den vidgar sig till stora fjärdar. rfVän

Ström löper den fcted små sjöat och lugnvatten,

2 mil ned till Statriséle by i Ångermanland , der dén

oeTår sig i tVa grenat. Ben ena går hofdost åt

tidens socken, och fnfafter der i Ångerman-ån,

hvilken nedkommer fVån Åsele lappmark. Den an-

dra grenen löper i ister genom Ramsele, ocb För-

enas i Sollefteå med samma vattuled, blir sedan

mycket bréd, utfaller ofvan om Bernösand och ät

den största elf i riket. Den bredaste dalbotten i

Sverige är den som lemhör vatteto åt Götba elf.

Han innehåller omkring $66 nvadr.-mfls yta. De
mest anmärkningsvärda tamast äro: Torneå-elfdalen,

som innehällér 309 qvaar.-Tml' Kalix-elfdalen 215;
Loleå-élfdalen 184; Piteå-el filalen 142; Skellefteå-

elfdalen 124; Wiödel- och tfmeå-élftfalen SS6;

Angerman-elfdalen 246; Ihdals-elfdalen 180; Nju-

runda-elfdaleto 112; LJusne -elfdålen 175; Dalelfs-

dalen 280; Mälare-dålén , o^eruti inbegripen Hjel-

mare-dalen 232; Iflötala-elfdalén 148) Emmå-dalen

28; Lyckeby-ådalen 16; Roimeby-ådalen 16; Mör-
rums-ådalen 56 ; Helge-5dalen 16; Laga^ådalen 30;
Nissa-ådalen 34; Falkenbergs-ådalen 35; Wiske-
ådalen 33 qvadr.-mils yta, samt Fryksdalen, som
är 10 mil i längd, o. s. v.

Dnl, annex till Thorsåker, är beläget i Ånger-
manlands Östra köntrakt af Hemösands stift och

Westernorrlands län, 4j mil "N.N.V. från Heruö-

sand. Anledningen till socknens namn är tydlig,

af ortens belägenhet i en af sjöar och smala vat-

tendrag genomskaren däld. Den är i öfrigt till

den grad omsluten af höga berg, att vägen hit

är mycket besvärlig. Kyrkan, af sten, skall vara

senare anlagd än Thorsåkers, och har fått namnet
Agneta. Dén har vackra prydnader, bvartill för-

samlingen, éhuru liten, visat särdeles lust att bi-

draga genom sammanskott. Fotdom predikades

här endast hvar tredje helgdag; men sedan 1725
hålles hår ständig gudstjenst. Näringarne äro här

mera vidsträckte än i närgränsande socknar, både

till boskapsskötsel och skogsfång. Socknen består

af 14 J mtl. och bar 666 invånare. Dess areala

vidd upptages under mödersocknen. Adr. HernÖsand.

Daln 9 en socken , med Borgunda (Borna) och Hög-
stena, hör till 2 kl. patr., är belägen i Billings

kontrakt af Skara stift, Gudhems härad och Ska-
raborgs län, 1| mil S. frän Sköfde. Konung Inge,

Stenkils son, hade en son vid namn Ragvald, om
hvars lefnadslopp intet finnes antecknadt i gamla
historieböcker. Likväl säges, att han varit ko-
nung och sin faders médregent. Men i den nejd

af Westergöthland , dér konung Inge och hans

barn uppföddes, lefdé och dogo, omtalas en höf-

ding, vid namn Ragvald, hvars graf, en stor häll,

bvilande på underlagda stenar, visas i råmärket
emellan Dala och Kyrktorps ägor och kalfas kung
Ragvalds graf. Dala sockenkyrka är bygd af sten

under en obekant tid. Korskyrkan, som utgöres

af Ribbingska graiköret, ät oppbygd i 646. *På

I tjrrldgättJei ftraes en Matoésvftrd Wtér fftt il-

märkte läkaren ocb kfrtH^én, P. af Wjertéa* fti i

Jönköttfng; 184«. feém soclilién Wårkesr Dali^fe

mil. säteri, bvärsl ågaré trtSfvar Joa pittrbmttfcs

ver församlingen , sedan 171*, enligt fcämmar*k#l-

fcgii resolution d. iO April 1728, af den orsé^ tftt

kyrkan ligger på -säteriets Område. FtttåMtt äUM
på denha sätesgård -fett stenhus, uppbygg, såsétn

det förmenas, ntaf någon af Folfcunga-slägteft,

hvflket var 24 alnar högt oth ftrsedt med sfyé-

kegluggat samt utgjorde en slags fästning? mén
nedtogs på 1740-talet. Häggatorp och Walli-
iörp, hvärdera om 2 mtl. säteri; Nya Dala, 3
mtl. rå oéh röt, samt kyrkoherdebostället. Ett

litet kapell har fordom stått vid ett torp under

Dala säteri, hvtlket torp ännu bär namn «f Ka-
pellet. Ringmuren omkring kyrkogården Wt- au

en stenhfep. En offerkälla hhr funnits deriavtti I

Dala södra åkergärde anträffas tvenne högar, Wöfa
och fUta kungshögen, förmodligen så kallade fét

det konung Sverker Carlsson därstädes lemnade

konung Erfk Knutson en drabbning. Man har i

dessa högar funnit urnor, samt i åkrarna deroifc-

kring värjor och sporrar. På «n backe öste* Un
Dala by är en sten upprest, till minne af dem som
1710 odh 1711 dogo i pesten, och Kgga bär tea-

grafna. Socknen består af 20 mtl. och hat 620
invånare. Dess 'areal utgör 5,263 tuniri., af hvil-

ka endast 10 äro sjöar ocb kärr. Adr» Sköfde.

ttalarae. Denna provins kallades i forntiden län-
bäraland, bvarmed dook blott förstods nuvarande

österbergslagen. Det -öfriga var då e* vild skog.

Huruvida Dalarne i fordn* tider haft ttiua egna fji-
kis-konungarne är obevist; itfén det har varit w-
séåt, söm ett serskrldt hamtari och höfdingedöm^,

samt lydt under sin serskilda Dala-lag, och ofi-

skildta lagmansdörtie , intill år 1351, då Nils Am-
björnsson Sparre blef lagman, så väl éfv«r West-
manland , söm Dalarne. Af Dalamäns fardha ko-

nungar , anförér likväl Messetlins en som leftoft i

konung Erik bin Vises tid, och Mffvit kaBad Drotte
Dimar. Konung Gudröd hår varit konung -é^ter töl

Sidaskog, Norder i Dalarne. Landet har fått **mn
af de många dalar, som deruti förekomma énwl-
lan bergstrakterna; men namnet Dalame är ej gam-
malt. Ursprungligen tiHhör det trakten efvaném
Falun, eller de delar af landet, som under namn
af Öster- Och Westerdalarne utbreda sig kritog

öster- och Vester-Dalelfven. Den äldsta handling,

hvari namnet förekommer, är påfliga lagaten Wil-
helms af Sabina öppna bref af d. 1 Mars tMS,
om biskopens rättighet till gästning, deri Westéf-
dalarhe specielt nämnas. Namnet Stora Kopparbergs

län, taget från Stora Kopparbergs grnfva, är <ay-

are, och benämningen Falu läft, af residénsstadan,

den nyaste, antagen bland a*dra äfven af Fomell.

jandet ligger emellan 59 gr. 52 min. och 62 ^r.

16 min. bredd, såmt mellan 20 gr. 46 ni», ech

34 gr. 20 min. längd. Beläget nästan raldt i Sve-

rige, stöter det på intet ställe till hafvet, oth

gränsar i norr till Herjefttiaton, från bvilket *t
skiljes genem en bergsrygg, i ö«ter tfll ffefawg-

land och GestriWaod, samt i vester tittWmnåknå
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.«fe{&tes*lffff «Sg*ri i Jforjige, livnf^r^ d*t

~lNUt»>'|f »ton* WJeq. Jfet Maler i

,Ji«d;3* s*il, i bredd 1$, samt i vidd ?7&76
.ejf. njjU Uti det egentliga Svea rike ar Dalaxne

bebyggd* oi+ MQtt»4e burtifcap. At* o>t

18) ftörre deleq er ett nytt land, synaa deiff att

jfttebogarue ej träffas högre upp än i Tona och

.fM fhorsånga kyrka, ty dessa vittna om gammal

k$ggd~ Finolapparne och Skridfinuaxne hafva bjif-

ia> undanträngda af Svenska folkstammen, pch

högst få äro de minnesmärken, som i Dalarne fin-

nan avgr efter den äldre befolkningep, Tid Finn-

be fW>edar nära sjön IJinsen i Svärdsjö, och Sund-

boras socknar finnas små gräsbevuxna jprdgrafvar

4m allmogen kallar Lappgrafvarae. Äfven träf-

fa* sådana i Nås församling af Westerdalarue.

Våra gamla sagor omtala, att år 1030 färdades

konung Olof den helige, och år 1177 konnng

.Sverre genom landet. Af beskrifningarne inhemtar

an, att norra delen af landet då var nästan vild-

Wrt eller djup skog. Den enda runsten i Dalar-

lie jtr funnen vid Hedemora. Den äldre indelnin-

gen) af landet) som dock ej far tagas i strängaste

iMmirkeJse, var deq i Dajarne, Kopparberget och

^•bergslagen. Såsom bevis att södra delen af

landet var tidigare bebyggd, må nämnas, att Erik

4ea hejige lät år 1167 genom S:t David predika

krifjtendemen i landet. Landskapets läge är mer
och mer högländigt, ju närmare man kommer upp

emot fjällryggen. Landet är ansenligen upphöjd t

éfver hafsytan, och består till större delen af berg,

steniga och sandiga åsar och kollar, hvilka endast

bära skog ; men till en mindre del af sådana dal-

4tr ock höjder, som kunna odlas och äfven under

aeklor blMVit bragta till fruktbarhet, genom ett

•sed folkstockens tillväxt allt mer och mer utvid-

gadt åkerbruk. Omkring de stora vattendragen

förekomma vidsträckta åker- och ängsfält, särde-

len längs efter den största och midt igenom landet

löpande östra Dal-elfven. Den delen, som stöter

•not WesUnnnland, liknar det motgränsande lan-

dets beskaffenhet. Malmtrakter äro här gaoska

många. På den nordöstra sidan om Dal-elfven fö-

fekomma de mesta kopparmalms-fyndiga trakter,

såsom först det vidsträckta St. Kopparbergs malm-
falt vid Falun; Insjö kopparverk i Åhls socken;

LöCåa sUfver- och kepparblandade malmfält; Svart-

jriks malmfält, i Svärdsjö socken; Garpenbergs kop-
parmalmsgåagar och Bäsinge malmfält Den andra

4e|eB af detta landstreck är belägen emellan Dal-

etfven och det vattendrag, som klyfver Wester-
bergslagen, och har många större och smärre

jnalmtrakter, af både silfver, koppar och jern,

bvajibland äro det fordna mägtiga östra Silfver-

btvget, BovaUsdals gallmejebrott, och många smär-

re malmfält emot gränsen af Norbergs socken i

Wtatmanland. Pen sydligaste delen af detta land-

streck bar likaledes många malmfält, såsom Gran-

gärde» jwamalaMtr^kt, Kärrgrufvan och Sikyö*
berget, i Npjrrberkts socken, samt vestra Silfyer-

fogs majmtnakt. Wgt Hisingers 1829 utgifna

tabeller äro 6> förnämsta bergens höjd: Salfjället

&*«7 ?«fce*rfc* ftfver kafvet, Stådjan fej,

naiataaj 283

\fim&mdm*. MW Wi Rf^et^fpt
ocJ> $ir tyand 4essa ffara Fröberget, 8^4 fot,

dej lägsta. Bergarten består i trakten om Siljan

a,f rö4 ocb grå grafit, gneis och glimmerskiffer.

$n betydlig sangstensps g$r från Norrska fjällryg-

gen, ner genom franstrand , och i denna socken

,

äfvensom i I^fdals och Lima socknar, förekomma
mägtiga massor af vulkaniska bergarter, nemligeo

trapp, pprfyr pch syenit, hvilka ligga omedelbart

på sandstenen. Vid norra stranden af Siljan rå-

kar man på en sträckning af öfverg$ngs-formatip-

nen, bestående af ortoceratit-kalk, som går ge-
nom Ore, Orsa, Mora, Rättvik och Sollerön. En
m^ngd kast- och rullstenar förekomma öfver hela

provinsen af dess åtskilliga bergarter. Af deras

beskaffenhet kan man redan sluta till den rådande

jordmånen, som i norra delen är mest grus- och

sanda rtad. J trakten af kalkstens-formationen är

den naturligtvis kalkartad. Bergen hafva gifvit an-

ledning till flere näringsgrenar. Sandstenen förar-

betas till slipr och qvarnstenar. Porfyren använ-

des till bonjskifvor, urnor, monumenter, p. s. v.,

äfvenså syeniten, som stundom kallas graniteli.

(Jtur kärr och myror hemtas på några ställen ett

slags rödbrun jord, som innehåller jernpartiklar

,

hyaraf tillverkas det s. k. myrjeruet. Galmeja,

magnetstenar, bergkristaller, asbest, perlmusslor,

bergbeck, eldfast lera, purpurfårgade amethister,

tppasflnssar, petrifikater, antimonium och blodsten

finnas på flera ställen. De största och märkvär-

digaste sjöar i Dalarne äro Siljan, Runn, Orsa,

Wäsman, Barken och Amungen. De ofriga äro

Ljugapren, Wenjan, Skatnngen, Tissjön, Oresjön,

Rogsjön, m. fl. Största floden är Dal-elfven (se

detta ord)i dernäst Wan-ån, Fuluå, Svärdsjö-ån,

Feet-elfven, Rot-elfven, m. fl. — Hvad folklynnet

inom denna landsort beträffar, så bör det först

till egenheterna, att det i de olika delarne, ja,

till och med i de olika spcknarne, är ganska skilj-

aktigt, Så kan man t. ex. säga, att Mora-karlarne

äfo stoiska, Rättviks-karlarne enfaldiga, Svärdsjp-

karlarne beskedliga, Gagoefs-boarne lata, Leksands-

boerae flitiga» Westerdals-karlarne lifliga, o. s. v.

I de nedre socknarne öfvergå egenheterna mera i

en allmän karakter. Om det är en sanning, att

klimat, luft, jordmån, eller med ett ord, ett lands

natur intrycker sin stämpel på inbyggarne, så kan

detta med allt skäl lämpas på Dalkarlarne. Ortens

klimat kräfver arbete och ihärdighet, ty landtman-

nen måste bär på kort tid förrätta allt hvad till

jordens odling pcb sköra* behöfves. Större p>len

af året lemuar den frusna marken honom intet,

och han måste då äfven sträfva för värma pcb

kläder. På fyra månader måste han samla hvad

han pcb hans boskap behöfver for hela året till

lifsuppehälle. För honom mognar ingen drufva,

endast finklet rinner sparsamt från brännvinspan-

nan. Denna nod vänjer kroppen vid arbete, styr-

ka pcb härdighet, liksom landets majestätiska na-

tur höjer själen ti)) kraft och mpd. Hvart man

vänder sig i Dalarne tyckes landet imponera ge-

nom »sitt höga, allvarsamma och kraftfulla utse-

ende. V&oftamma naturkrafter hafva gett det sin
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bildning, och Dalkarin tyckes bo pä en fota af

splittrade fjäll, ej på det jemna fruktbara land,

som småningom afsatt sig nr vattnet. Också år

Dalkarin reslig till växten och har fasta lemmar.

Den kalla himmel, under hviJken han lefver, den

otacksamma jord han plöjer, och de hårda berg,

nr hvilka han bryter sin näring, häfta Tant ho-

nom , att under ständiga mödor och besvär förak-

ta lättjan och vekligheten, samt blott lita på egen

kraft och förmåga. Detta har gett Dalkarin en

fri och stark själ, sjelfständighet i sitt väsende,

allvar i lynnet, och gjort honom till det våra

förfäder kallade: "En man för sig." Redlige i

sitt uppförande, oförskräckte och ståndaktige i si-

na handlingar, känna de ingen fruktan, och äro

obändiga mot våld. De äro kanske numera ej så

okonstlade i sina seder, som de varit. Orsaken

härtill uppgifves vara den skadliga verkan af han-

del å landet, då den, genom tillhandahållandet af

en alltför öfverflödig tillgång på brännvin, samt

andra för allmogen, åtminstone af gammalt, okän-

da och till större delen obehöfKga varor, hos mån-

gen obetänksam skapat onödiga samt förstörande

begärelser och behof. Härtill bar äfven bidragit

den för orten skadliga handel , som öfvas af gård-

farihandlande från Ulricehamn och Borås, hvilken

årligen utvidgas och blir än mera förderflig ge-

nom de missbruk, som dessa personer tillåta sig.

— Med undantag af Särna socken, hvarest i an-

seende till medgifven skattefrihet, mantalsskrifning

ej äger rum, utgör folkmängden i länet, enligt

1843 års mantalslängder 138,528 personer, eller

då Särna sockens befolkning af omkring 912 per-

soner tillägges, tillsammans 139,440. På arbets-

folk borde brist i detta län icke kunna uppstå, då

en betydlig del af befolkningen utvandrar till an-

dra län för att söka arbete, och bvilket utgör

deras hufvudsakliga binäring; men någon gång un-

der de goda åren har en sådan brist blifvit be-

märkt på en del .ställen, der personer finnas, hvil-

ka icke sökt dylikt arbete förr, än det egna be-

hofvet nödgat dertill. — Spannmåls-afkastningen

inom länet stiger väl småningom i det förhållan-

de , som åkerbruket efter hand genom odlingar ut-

vidgas och förbättras; men kan likväl, isynnerhet

i de öfre länedelarne, nu, liksom förut, ej fullt

svara mot behofvet af spannmål, hvaraf det kan

antagas, att omkring en tiondedel anskaffas från

andra orter. Ät boskapsskötseln egnas ännu i all-

mänhet icke den uppmärksamhet och omvårdnad,

som folkets behof och fördel fordrar. Bergshand-

tering år den näring, som näst åkerbruket ger

största inkomsten, och kan under åren 1838 till

och med 1842 anses hafva i medeltal lemnat till-

verkningar till ett värde af 2,288,945 R:dr B:ko.

Tvåhundrasju större och mindre jerngrufvor bear-

betas, och hafva år 1842 lemnat 204,861 lass

malm om 2 skepp:ds vigt. Koppar-tillverkningen

vid Garpenberg, Tomtebo oeh några grufveförsök

uppgår till omkring 3,643 skepp:d. Den personal,

som har sin sysselsättning med den egentliga bergs-

handteringen, kan räknas tiH 7,000. Bland öfVi-

ga binäringar i denna orty må här anföras: tim-

merhygge éch försäljning från Westerdalarné tfll

Falu bergslag f kolning till bruken, kggkftrUtOl-

verkning och förfärdigandet af väggur i Mora,

kruttillverkning i Husby, brännvinsbränning <nth

förfärdigandet af harfvar, plogar och liar i Hedé-

mora socken, linspånad i Svärdsjö, Tona éfch Gag-
nef, tjärubränning i Jerna , kalkbränning t Rättvik,

slipstenstillverkning i Orsa. Bland fabriksinrättnin-

gar äro endast anmärkningsvärda maschinpappors-

bruket Grycksbo
,
porfyrverket i filfdalen och glas-

bruket vid Johannisholm. Inom länet finnas 69

jernbruk, af hvilka Limå, i Leksands socken, med

3,600 skepprd priv. smide är det betydligaste, och

dernäst Ludvika, i Grangärdes socken, med 3*190

skepptd priv. smide. — I administrativt hänseende

utgör Dalarne ett län, kalladt Stora Kopparbergs

eller Falu län. Det är indeladt i 7 fögderier,

nemligen: Kopparbergs, Näsgårds, Söthers, Vestra

Bergslags, Vestra Dalarnes, Nedra Siljans eller

Östra Dalarnes, samt Ofvan-Siljans fögderi; i 8»e
domsagor, som höra under Westmanlands och Dala

lagsaga. I afseende på kyrkostyrelsen lyder det

under Westerås stift, och innefattar 53 försam-

lingar inom 7 prosterier eller kontrakter, nemli-

gen: 34 pastorater, 15 annexer och 4 stadsför-

samlingar. Dalarne ntgör, jemte Westerås lan,

ett bergmästaredöme, med undantag af Sala oeh

Stora Kopparbergs bergslager, samt bruken vid Ar-

boga-ån. Länet innefattar en areal af 6,587,665

tunnland, af hvilka 678,330 äro sjöar och kärr,

samt har 1,806 £ mtl. och 4,664 tunnl. jord, till-

hörig städerna. Dessa äro Falun, Hedemora och

Säther. I afseende på de många historiska min-

nen, som fästa sig vid landskapet Dalarna, och

hvilka vore för vidlyftiga att här åter omnämnas,

hänvisa vi till orden: Bond-uppror ; Buscoviut;

Dal-uppror; Oaljunkaren ; Engelbrekt; Gustaf I

;

Sunnanväder, Peder; Troltoäsende.

Dalarne» fälttåget i. Se: Buscovius.

Dalarnei, Vestra 9 fögderi, innefattar följande

socknar: Säfsnäs, Näs, Jerna, Äppelbo, Lima med
Transtrand, Malung med Öije, Ytter-Mahmg och

Finnmarken samt Flöda. Den bergsträckning, som
från fjällen gar ned efter vestra sidan af DaJelf-

ven, afskiljer Finnmarkerna från fögderiet och

vattnen gå härifrån åt Klar-elfven i Wennland.

Marken består till en stor del af berg, skogar, my-
ror oeh grusbackar; men blir jemnare och bördiga-

re i närheten af Westerdals-elfven , hvilken genom-
löper efter längden den dal, som bildar fögderiet.

Folket är till sitt lynne mycket lifltgare än dess

grannar i Österdalarne. Fögderiet har flere Finn-

marker, och tros dessa Finnar inkommit i konung
Johan ITJrs tid, då de under krigsoroligheterna

flyktat från Finland. Fögderiet har 18,462 invå-

nare och består af 1 19 1 mtl. Dess areal utgör

1,468,416 tunnl., af hvilka 141,600 äro sjöar

och kärr.

Oalar5 9 liknar en liten stad oeh består af Om-
kring 100 hus, ar belägen i halsbandet, i Sol-

holms härad och Tyresö socken, tål hvilkén den ut-

gör annex, 4 * ma lahdvägen, men 10 mil sJWé-
. des stora segelleden från Stockholm ©dfc 5 mil för
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<juXt*r««fa< båtar, genom södra Staket. VM Dalaron

faaet ett tullkoator, deir de skepp skota besigtigas,

«m damm våg segla»t® ocb från Stockholm, jemte
-postkontor, iirättadt 1770. Inloppet är 10 till

it famnar djupt. Hamnen år god ock omgifvés

få beggé sidor af ernå trädbas. Åboerne äro till

'det mesta lotsar och idka äfven fiske, isynnerhet

fcf strömming. En del bo på en liten midt emot
'befegen holme, kallad Jutholmen. Orten är om-
-gtfven af kala berg och torra backar. Dalarö

består af aj mtl. och bar 628 invånare. Dess

areal åtgör, jemte Tyresö, 20,481 tunn!., hvaraf

1,100 äro sjöar ocb kärr. Längre i söder,
J
mil

härifrån, ligger Datdrö-skans
, på en liten hol-

me vid hafvet ocb segelleden till Stockholm.

Den år 'befastad med ett torn, och trånga om-
kringstrykande linjer af sten; har ett hus, hvar-

uti är kommendantsm ro och kyrka for garnisonen,

samt corps de garde serskildt, och stenbärsck

atom skansen , hvilken är ganska gammal och anlagd

då Sandhamns med flere inlopp ännn voro okände.

Skansen tjenar nn till intet annat, än att, under

krigstider, skydda handelsfartyg. Der ligger en

liten fördelning af Svea artilleri. 1 skären finnas

träta och spräckliga agater, samt åtskilliga slags

marmor-arter.

Wmåhe*f9 UTile* en utmärkt läkare, var född i

LmJtfping d. 1 April 1 736 och dog i Stock-

holm d. 3 Jan. 1820. Såsom husläkare hos

-riksrådet grefve Axel Fersen, blef han af denne,

år 1763, rekommenderad till lifmedikus hos d. v.

kronprinsen, hvars förtroende han vann och bibe-

MU, isynnerhet genom förslaget att låta på ho-

nom verkställa en koppympning, för att ej afbål-

tas från bivistandet af riksdagen i Norrköping, i

hvilken stad elakartade koppor voro gängse. Detta

förslag vann kronprinsens bifall, ehuru drottningen

med all magt sökte motverka det. Företaget krön-

tes af den bästa framgång. Han belönades der-

ftre af ständerna med en gåfva af 4,000 daler s.

m. D. begagnade sitt inflytande till upphjelpande

af det mycket försummade medicinalverket. Han
bibehöll sin plats hos Gustaf äfven såsom konung,

följde honom på hans resor, skötte honom isyn-

nerhet under hans sjukdom i Dammgarten och fick

tillsynen öfver kronprinsen Gustaf Adolfs fysiska

.uppfostran, hvilken han besörjde efter en egen

methed. Under sin tjenstebefattning blef likväl

DM som var af ett lättretligt, småaktigt, fåfängt

och hämdfullt sinnelag, stött med konungen, man
et ej rätt af hvad anledning, kanske for det Gu-

staf ej nog väl upptog hans inblandning i andra

in medicinska årender, och begärde sitt afsked,

hvilket han omsider erhöll år 1781. Dervid fick

han bergsråds-fullmagt, med tjenstledighet och bi-

behållande af lifmedfci-lönen , samt en förut erhål-

len pension-, jemte förläning af Rådmansö kungs-

gård mot ett obetydligt arrende. Men äfven dessa

utomordentliga ynnestprof förmådde ej utplåna D:s

håftskhet, och 1 sina anteckningar afmålade han

konungen och hofvet med de mörkaste färger.

Fruktan y
att hemsökas af hans sons vrede, i fall

detta, skrifter upptäcktes, förmådde honom lik-

väl att uppbränna större delen af dem. Till-

kallad af Gustafs förtroende i sista stunderna af

hans lefnad, natten emellan d. 28 och 29 Mars,

•såg han monarkens slut nalkas ocb icke blott sa-

de honom delta, utan hade äfven den hårdheten

att låta honom förstå, det en oskicklig behandling

vore lika mycket orsak härtill som sjelfva såret.

Isynnerhet skulle, efter D:s tanke, en citronglace,

hvilken Akrell föreskrifvit , verkat förderfligt. D.

har utgifvit ett par skrifter i vetenskaps-aka-

demiens handlingar, af hvilken akademi han var

ledamot. På sena ålderdomen, vid 80 år, erhöll

han afsked från bergsråds-embetet och blef K. af

W. O. Det af Gustaf Hl erbjudna adelsbrefvet

hade han nndanbedt sig.

Dalbosjttn kallas den sydvestra delen af Wenern.
Är från den egentliga Wenern skild genom Werm-
landsnäset, Lurö skärgård och Kållandsö. Dess

längd år 8 och bredd 4 mil. Sitt namn har den

af Dalsland, hvilket utgör dess vestliga gräns.

Dalby 9 annex till Hellestad, beläget i Torna kon-

trakt af Lunds stift, 1 mil O.S.O. från Lund. Sock-
nen är den folkrikaste, den största och äfven

märkvärdigaste i pastoratet och består af Dalby

och Sjöstorps byar, samt en del af Önncslöfs

by, i äldre tider troligen anslagen till under-

stöd för munkarne och församlingens kyrka. Ehu-
ru denna socken fordom varit moderförsamling

och haft många märkliga omväxlingar, äro dock

dess olika öden nästan höljde i mörker. Dalby

fordna tillstånd lärer blifvit mycket förändradt

isynnerhet år 1452, då Carl Vill Knutsson härja-

de Skåne, brände Lund och hela trakten derom-
kring. Konungen låg vid detta tillfälle en natt i

Uppåkra, och hade ernadl bränna Malmö; men fick

veta att allmoge samlat sig i Dalby, skyndade dit

oeh gjorde ett häftigt anfall, så att 200 personer

blefvo pä platsen och 2,000 fångne. De andre slup-

po undan med löfte om skatt och gisslan. — Dalby

församlings märkvärdiga kyrka ligger i sydvestra

kanten af Dalbys stora by. Denna kyrka lär va-

ra anlagd omkring 1065, af Danske konungen Sven,

hvilken samma år förordnade en Eginus till bi-

skop i Dalby ocb en Henrik i Lund, emellan

hvilka stiftet delades så, att Eginus erhöll Blekin-

ge och södra delen af Skåne, Henrik deremot

norra delen af sistnämnde provins tillika med Hal-

land. Biskopsstolen i Dalby blef likväl icke gam-
mal, emedan Henrik i Lund afsattes för sin straff-

bara lefnad, samt dog under ett rus, hvarefter Egi-

nus flyttades dit från Dalby, och blef, såsom en be-

römd man, herre öfver hela stiftet, hvilket sedan

längre tid lydde under Danmark. Dalby kyrka
kallades fordom Helig Kora Kyrka; men om hon i

anseende till detta namn haft vid östra ändan nå-

gon korsbyggnad , såsom Lunds dorakyrka , vet man
ej med fullkomlig säkerhet. Det säkra är, att hon

varit dubbelt så lång som nu, samt att dertill än-

nn synas tydliga spår. Sjelfva kyrktornet är 42
alnar högt, med 3:ne loftafsatser. I nordöstra hör-

net af kyrkan, emellan altaret och predikstolen, står

en ganska märkvärdig dopfunt, 1 * aln hög och

1 aln 10 tum i diameter upptill, rond, till formen
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atp» liknande en kalk, urgröpt i m ator flMen,
med illa huggna figurer utanpå öfre delen, och yjd

ffversta kanten en Latjnsk påskrift af följande in-

nehåll: lam. res. declarat. quid. qwndtm? »gnificarai.

in. cruse. productus. ChfisfL de. vulnere. fhctu*.

eller: na förklaras sjelfva verkligheten, kved det

fordom skulle betyda., att på korset en flod utgick

ur Ghristi sår. Hela inskriften hör till 1500-ta-

let. Dessutom har kyrkan bland sina tälhörigbe-

ter en mängd andra märkliga fornsaker. Den så

kallade kraftskyrkan är utan tvifvel en bland

de största märkvärdigheter, som finnas derstädes.

Denna kraitskyrka är anlagd under sje)fva tor-

net, hvilket helt och hållet hvilar på dess murar,

hvalf och 4 pelare. Den yttre tredjedelen af krafts-

kyrkan täckes af en stor luta, hvars trapptak sträc-

ker sig något öfver midten af torpet. Midi på ve-

stra gafveln synes både innan och utvändigt ett

hvalf till en stor igenmurad dörr, vid hvars södra

sida, enligt gammal sägen, en nedgång skall haf-

va varit till den mycket omtalade gången mellan

Lund och Dalby, hvilken likväl aldrig lärer hafva

funnits. Hela saken är förmodligen blott en saga.

Troligare är att denna nedgång ledde till något un-

derjordiskt fängelserum) eller en liten mörk Diaco-

nia, hvilken nu är igenfylld, eller ock, om en utgång

från kyrkan på detta sätt behöfdes, till något ställe

i den närbelägna skogen, hvarest munkarne kunnat

obemärkte uppgå. Palmsköld anser det som "ett

förborgadt rum , der munkarne afhört hemliga skrif-

termål, enkannerligen af qvinfolk, oeh sedan dem
absolverat." I nordvestra hörnet af kraftskyrkan

har man bildadt ett serskildt rum , hvilket någon tid

blifvit begaguadt till begrafningsplats , och hvar-

est, jemte flere andra förmultnade döda, ända till

år 182? visades ett balsameradt lik, hvilket, enligt

kyrkoboken, föregifves vara en häradsböfding Tir-

gerskölds kropp, nedsatt d. 8 Febr. 1723. Uppå
befallning af biskop W. Faxe i Lund är? nu me-
ra alla dessa likleraningar hopsamlade och nedV

lagde i en graf på kyrkogården. I nordöstra hör-

net af kraftskyrkan finnes en liten källa, med ett

godt och klart vatten. Den har formen af en stor

spann, murad med huggen sten, alldeles rund och

omkring 1 \ aln djup. Vattnet har ett stort rykte

för sin helsogifVande kraft, och enfaldige sjuka från

afiägsne orter samlas, bär hvarje raidsommarsdeg,

dricka, deraf samt offra i fattigstocken säm gåCver

och den vid darren stående kistan, i dea fördomsfulla

afsigt aty därigenom Wifva botade. Kyrkan har så-

lunda en årlig inkomst af 8 till 10, R;dr. TiU ytter-

ligare upplysning rörande kraftskyrkan; ooh den derr

uti varande brunn, tjenar Diikmam Antiqu. EccL

s. 121, der det heter: "att de aodelige påsk-
dagen gingo omkring kyrkogårdarne och sengo:

Jag såg vatten utgå af templet på högra sidor-

na, allelujal ock allt folk, tm hvilket vattnet

kom, äro frälste, allelujal" Sid. 122 berättas t "att

de påskmorgonen kommo i kyrkan, att liksom ber

»oka Ghristi graf, och smörja kana tijl Ift lagda

keläte med vä)luktaneV bajsam." Detta; allt, jemr
te de fåfviske religions-ceremonitrna^ gifv* tijlr

W?&Wn£.ttt- kf^kyrjian*
;
keajamjnel**

och r#tta ursprunget till des* egentliga nema» Mm
förmodar, att sa v|l Dalby mindre, son» Lands

ejförre fcraftskyrka varit någon tid äjnaaée oeh i£-

ven begagnade vid firandet af Kristi begrafaiagft t>

remoai, låogfredagarne, aå att gudstjens* oeh mes-

sa dar blifvit hållna, d& man årMgea har velat

liksom föreställa Frälsarens bografning. —* Uti

$ster från kyrka», några steg frå» ruinera* af

dess första gruudgafvel, visas ånn* des år 1W0
aflidne Danske konungen Harald Heias graf, hvar-

dfver ligger en sten i form af en likkista* Koaong
Carl XII har låtit omgifva den med en liten mar.

| Tunelda Geografi, s. 4*99 säges: att "konanga*-

ne Harald Svensson oeh Harald Kneteson bkfvåt

fcegrafne i Dalby kloster", oeh lärer således DeJr-

by kyrkogård förvara stoftet af tvenne Danmarks

konungar, hvilket äfven styrkos af Rhyzelius och

Messenius, hvaremot Lagerbring bestrider uppgif-

ten om Haralds Knutssons bografning i Dalby. —
Socknen består af 18| mtl. oeh har 1,218 imér
nare. Med några undantag är folkets lynne här-

städes nästan lika med invånarnas i modersoeknon

(hvarom se: Heltestad), kanske något lifligare och

raskare. Dalbys areala vidd utgör 5,832 tunnL,

af hvilka endast 6 äro sjöar och kärr. Adr. Land.

Dalby kungsgård, i ofvannämnde socken, var for-

dom kloster och kallades S:t Crucis kloster, hvil-

ket anlades troligen vid samma tid som sjelfva

kyrkan, eller omkring 1065, af Danske konungen

Sven, och var först ett säte för Augustiner-mun-
kar. Detta kloster har isynnerhet gjort Dalby-

orten märkvärdig, och lärer det äfven varit rik-

ligen begåfvadt med räntor och inkomster, hvil-

ka blifvit ganska mycket förökade genom en-

skilda donationer och testamenten. I anseende till

detta välstånd voro ock munkarne Därstädes väl

ansedde ibland andra ordensbröder, emedan man
äfven den tiden värderade mennUkor efter deras

inkomster och förmögenhet. Sedermera öfvergingo

munkarne bärstädes till fkt Domiaici orden, etter

flyttade undan ech lemnade rum för Dominikaneff<-

eller Predikare-munkarne, som äfven kallas Start-

bröder, hvilka här lefvat länge. Egendomen utgjor-

de fordom 5 £ hemman och innehar ännu en ofant-

lig jordrymd. Då man tillägger, att alla hem-
man i Dalby socken varit och ännu äro arbetehem-

man under kungsgården, så inser man, att mun-
karne bärstädes icke behöffc späka sin lekamen

i fasta och knappa omständigheter. Till deras

inkomster hörde äfvea årliga räntor af trotme

gårdar i Malmö, hvilket synes of Anders BilWes

bref 1530, och då Bälde detta år emottog klo-

stret, fanns derstädes bland annat: 240 tunnor

hafra, 13 pund 3 sk» malt, 2£ pund korn, B ttr

sill, 3 t:r smör, 2 t:r; torsk och 1 tunna ost* nu a.

Då man i följd af komug Christian Hfcs beslut,

omkring 1537, nedbröt en stor del af klost-

ret och utdref munkarna, lärer man äfven af £$-

verdrifvet nit hafva förstört alla handungar och

minnesmärken, som vittnade om dessa tiders. Bar
ra Danska regeringen hegageat klostret* ägor är

okändt? men sodan Skåne åtar blifvit Suenaktv Wef
Qnlby koag1. <*utati «ch, *UU&*$r likasom Fljuug»
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layttei Me* Wgaeroliglieter hfedradeMUH-
£étf afl -Mö* farättnång, hrarfore begge gårdafae

bertaxrauderades. För det näreärtfnde år Dalby an-

eiaget tadti Flvinge» men inaehafves af en Skott-

låadare Joa» Setfa. So Qerdedeb mil från Dalby

tiggar den till Dalby socken börande Sjöstorps by,

'bestående af 12 nummer, tillsammans 3£ mantal

kroeoskatte^rbetshemroen änder kungsgården.

n*aJt>y* med norra ock södra Finnskoga kapell,

ftr annex till Klfdal eller Ny och beläget i Elfdåls

kontrakt af Carlstads stift, 16$ mil N. från Carl-

atad. I kyrkan skall konung Olof den helige haf-

va uppsatt ett kors, till minne af ett möte med
något troll, bvilket konungen träffat vid Klarelf-

ven på sin flykt ifrån Norrige, och som ville ska-

da honom oeh baas folk. Trollet, så fortäljes det,

skall fcafva ropat till konungen:

"Kvng Olof, med ditt pipnga skägg,

Da seglar for när
1

min badstagttvägg*,

avartill han svarade:

"fru troll, med din roek och ten,

Skall bli i sten,

Och aldrig mera göra skeppare mehn."

Dalby har, jemte Finskoga kapellen, en areal af

405,670 tunnland, af hvilka 30,000 äro sjöar och

kåw, oea består af 2I TV mtL Det kar ensamt

9*321 invånare. Adr. Carlstad.

Mar- aller Stor-eirven, så kallas Tryssilds-

elfvea, sedan den, vid Sandkälle-forsen , faller in i

Wennlund. Sedan Dalby-elfven fatt tillökning, bå-

de ifrån norr och söder, af många åar oeh bäc-

kar, flyter den in i Wenern vid Carlstad.

alderfy Vaåeattn, en af Carl Xll:s utmärk-

te krigare, var född i itolstein, bos hvars her-

tig hen var general-adjutant, då han år 1703 gick

i Svensk tjenst, såsom öfverste. Han följde Carl

4 alla hans fälttåg från denna tid, anförde med

stycken utmärkelse Smålands kavalleri, hvars chef

han då var, i slaget vid Holofcin, åtföljde ko-

nungen fråo Paltava till Bender, hvarest han del-

tag i kalabatiken, befordrades efter hand till ge-

neral af kavalleriet och stupade i träAningen vid

Stressow på Rögen, d. 4 Nov. år 1715.

nBml-eiffVen är den betydligaste flod i landskapet

Dalarna samt en af de största i Sverige. Den sam-

lat i sin strömfåra de flesta vattendrag i landska-

pet; men har, liksom Norrlands floder, en sådan

atapniag och sådana forsar och fall, att den ej

kan göras segelbar till någon betydlig del. Den

uppkommer från Norrska fjällen, uti tvenne 24 mil

Unga granar, nemligen Österdals- och Westerdals-

elfVarne, kvilka förenas vid Djarsås i Gagnefs soc-

ken, kvarefter elfven går 14 mil genom landet

eatnt uttömmes i sjön Bäsingen på lånets gräns,

och bar slutligen vid Elfkarleby sitt utlopp i Bott-

fiska väten. Det synes mer än troligt, att Dal-

eJtven, i tider Are vår historia, utfallit i Målaren,

genom Sala-ån. Att den haft ett annat lopp än

na, slutar man deraf, att, vid grifningén af Grå-

éa kanal, påfunnits jättegrytor i grusbacken, samtm stänger Osmands-jetn. Östefdals-elfvett kan

ej befaras ved båt längre ufp, än en hatt mfloÉ-

vanftr Hora kyrka; ty sedan blir den for grund

och full med forsar. vVesteruals^lfVen har ännu
betydligare fall; emedan den kommer från en be-
tydligt högre del af landskapet. Ju närmare man
kommer åt stora fjällryggen, desto trängre och
brantare äro de dalar elfven genomströmmar. Den
har flod tvenne gånger om årét. Hemfloden kallas

den första, hvilken kommet frän de närmare vat-

tendragen, och fjällfloden den, som förorsakas af

snösmältningen
1

i fjällen. Har det fallit mycket
snö i fjällen, eller om begge floderna inträffa på en

gång, så stiger Dal-elfven så högt, att svåra ska-

dor, utskärningar och öfversvämningar deraf uppstå,

särdeles i Westerdalarne. I de mera öppna Oster-

dalarne finnas större afledare genom de betydliga

sjöarne. Dal-elfvens vattenfall oeh forsar blefvo

år 1802 afvägde och beskrifne af öfverste-löjtnant

Nordvall, samt år 1822 af major Hällström. Efter

dessa nyare beräkningar skall Dal-elfvens höjd öf-

ver hafvet vara, vid sjön Bäsingen, der den flyter

ur Stora Kopparbergs län, 203^, vid sjön Runn
nära Falun 439, vid Malungs kyrka 1,244 och vid

Transtrand 1,574 Svenska fot. Dal-elfven anses

såsom en naturlig gräns emellan den sydliga och
den mera nordliga vegetationen. Om våren 1826
flödade den ovanligt högt, högre ån någonsin

under 45 år. Flera gator i Falun stodo under vat-

ten, och man måste der öfvergifva husen. Dess

största flödande i mannaminne var år 1764, då

flera bruk, qvarnar och sågverk, m. m. skadades

och bortfördes af floden. Bron öfver Dal-elfven

är byggd af Dalkarlar, bär namn af Carl XIU:s

bro oeh fullbordades år 1816. Dal-elfven ansågs

fordom af Dalkarlarne såsom en gräns emellan

dem och det öfriga riket. Konungarne och riks-

föreståndarne öfvergingo den ej utan emot giss-

lan, hvilken öfverlemnades åt dem af Dalkarlarne.

Baler år ursprungligen ett Tyskt silfvermynt, som
preglades i Joacbimsthal i Böhmen under namn af

Jdaehimstfaaler, och för korthetens skull bär stun-

dom benämndes daler. Den var det första till vig-

ten bestämda myntet och vägde 2 uns , samt sva-

rade emot 4 mark eller 32 öre, men undergick

under olika tider mångfaldiga förändringar, i afse-

ende på dess gångbara värde. Benämningen daler

tillades äfven hnrudana fyra mark som helst, dock

så, att vigtdalerna kallades slagen daler, till skill-

nad från lyra andra mark, hvilka benämndes en

daler örtig. I början var väl ingen skillnad emel-

lan daler r kopparmynt och daler i silfver; men
genom kongi. brefven af d. 26 Ang. samt 4 och 11

Dec. 1633 stadgades, bland annat, att kopparmynt

skulle gälla hälften mot silfverroyntet, således 2
dal k. m. vara lika med 1 dal. sflfv.mt. År 1643
nedsattes åter kopparmyntet, så att 2 £ dal. k. m.

räknades for 1 dal. s. m., och genom kottgL pla-

katet af d. 27 Okt. 1666 stadgades det sederme-

ra bibehållna förhållandet mellan dessa begge mynt-

sorter så, att på 1 dal. s. ra. räknades 3 dal. k. m.

Båda dessa räknesätt bibehållas ännu bland allmo-

gen inom vissa provinser, så t. ex. föras i Små-
land allmogens alla enskilda räkenskaper, såsom

auktionslängder, arfskifteir, tn. nr., i daler och öre,

•ca beräknas 1 daler s. m. för 8 sk. och i daler
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k. m. för 2 ak. 8 r:st. Rgs. 100,000 daler s. m.

utgör 1 tunna guld, eller 16,666 R:dr 32 sk. —
Kågot mynt med påtecknadt dalers värde slogs

icke förr än de stora kopparplåtarna, hvilkas pre-

glande börjades nnder konung Gustaf II Adolfs re-

gering. Genom kontraktet, af d. 10 Jan. 1625,

med koppar-kompagniet bestämdes då att for hvarje

skeppund koppar som förmyntades, skulle 150 da-

ler lemnas till kongl. räntekammaren; dock skulle

kompagniet få afdraga hammarslag och myntare-

lön, så att rätta priset af royntkopparen blef 126

daler reda penningar för skeppundet. År 1649

skulle 187 1 daler myntas af skeppundet och år

1661 ända till 225 daler, allt som behofven och

omständigheterna gåfvo anledning att med cn dy-

lik finansoperation hjelpa sig igenom. Dalersvär-

det var äfven utsatt på det Carolin-mynt (af silf-

ver), som under konung Carl XII började myntas

år 1718, och gällde 1 dal. s. m. lika med 2 Ca-

roliner. — Mynttecknen började förut utgifvas på

1 daler silfvermynt och slogos åren 1715— 1718

samt ombytte ofta preglar. Under nämnde konungs

tid invexlades de efter det åsotta värdet; men en

del utsläpptes sedermera enligt kongl. plakatet af

d. 29 Maj 1717 åter i allmänna rörelsen såsom

skiljemynt, dock till nedsatt värde af 3 öre k. m.

eller 1 öre s. m. Efter konungens död nedsattes

värdet för somliga till 2 öre, for andra till 1 öre

s. m. och efter d. 1 Febr. 1724 gällde de blott

1 öre k. m. — Med 1770 insattes åter dalersvär-

det på mynten och 1 R:dr Sp. räknades lika med
3 daler s. m. (Se vidare: Riksdaler.)

Dulfors, ett jernbruk i Ohre socken af Dalarne,

2 i mil från kyrkan, i en vacker dal vid Böle-ån,

är privilegieradt åren 1727 och 1734, samt först

anlagdt af framlidne general-majoren och lands-

höfdingen baron A. S. Gripenhjelm, med intressen-

ter. Bruket har sedermera blifvit utvidgadt och

har nu 5 härdar och 2,400 skepp:d priv. smide af

eget tackjern, och skeppar på Stockholm och Sö-

derhamn. Frälsesmidet är 15 skepprd och bruket

har en oinskränkt rättighet, att förädla stångjern

till spik och annan manufaktur, emot afräkoing på
hammarskatten, som är 23 skepp.d 17 lisp. Bruks-

arbetarne äro nu mera infödingar; men härstamma

från invandrade fremlingar och skilja sig ännu i

klädedrägt och seder från de ursprungliga Dalkar-

larne. Bruksstämpeln är: D. F. med tvenne kors-

lagda pilar emellan och en krona öfver bokstäf-

verna. Bistämpeln: D—n. Ägare äro E. H. Di-

dron och medinlressenter.

Dalhem , en socken med Ganthem och Hälla , be-

lägen på Gottland i Wisby stift och norra fögde-

riet af länet, 2 mil S.O. från Wisby, och bör till

1 kl. konsist. Kyrkan, byggd af sten år 1046,
är ganska vacker, i Göthisk stil, har portaler af

slipad marmor. På . fönsterglasen finnas målningar.

I det så kallade helgonarummet har man anmärkt

några reliker. I kyrkan äro äfven tvenne graf-

stenar med munk-inskrift. Socknens areal utgör

5,068 tunnland, af hvilka 1,240 äro kärr och

sjöar. Den består af 21
J-

mtl. och har omkring

500 invånare.

Dalhem» en socken, börande till 3 kl. konsist.,

belägen i norra Tjusls kontrakt och härad af Lin-

köpings stift och Kalmar län, 4{ mil N.Y. från

Westervik, 1* mil från Ijafvot Kyrkan, byggd
af sten, är af okänd ålder; har målningar i bvalf-

vet. Inom socknen märkes: Tyllinge, 4 oförmed-

lade mtl. säteri, välbygdt, har lädergarfveri jemte

en mjölqvarn med 3 par stenar; Emtö, Dalhem och
Larum. 1 socknen finnas 5 tullsågqvarnar. La-
mms koppargrufvor äro nedlagda. Socknen be-
står af 26 £ mtl. och har J,528 invånare. Dosa

areal utgör 31,035 tunnl., af hvilka 4,570 äro

sjöar och kärr. Adr. Linköping.

Dalio, Olof von» föddes år 1708 uti Winberga
församling af Halland, der fadern var kyrkoherde.

Redan vid 12 års ålder yttrade sig hans anlag

för verskonsten, och gossens försök i den vägen

spriddes och lästes med nöje i hans hemort. Vid

IS år kom han, i sin stjuffader prosten Bökmans
sällskap, till Stockholm och erhöll plats, såsom lä-

rare, i kammar-rådet Rålambs hus, ingick 1731
i riks-arkivet, hvarifrån han flyttades till kansli-

kollegii-expedition, men bibehöll sin informators-

plats. Äfven här gjorde han sig känd som en

lycklig rimmare, genom de små satirer han skref,

men ännu icke lät trycka. Ingen anade likväl i

den blygsamme barnläraren författaren till den

mångsidige, qvicke, af frimodigt tadel öfver tidens

dårskaper uppfyllda, tidskriften Argus, hvilken

utgafs åren 1733—34 och gjorde epok i den

Svenska litteraturens och isynnerhet offentlighetens

historia. Den väckte, på sin tid, ett sådant upp-
seende, att ständerna till och med åt förf. före-

slogo en nationalbelöning , och den behandlade så

många serskildta ämnen, att man ansåg omöjligt

att den kunde vara en endas verk, utan man för-

modade, att titeln innehöll begynnelsebokstäfveraa

till fem serskildta redaktörers namn, neral. lag-

man Abrahamssons , kansli-rådet Rosenadiers, lands-

höfdingen Gyllenborgs, historiegrafen Wildes och

kansli-rådet Stjernmans. Dalins vän, sedermera

stats- sekreteraren Garleson, var ensam invigd i

hemligheten, och den ende, som vid tidningens

början biträdde med några uppsatser. Då baron

Rålamb sedermera erhöll förtroende härom, fö-

reställde han Dalin för kongl. familjen, hvarvid

Dalin undfick af konungen en gulddosa och af

drottningen 3,000 d:lr k.mt. När han derefter

blef offentligen känd, befordrades han till biblio-

thekarie i Stockholm. Tidningens upphörande väck- .

te en allmän saknad, men var kanske en nödvän-
dighet, om icke författaren skulle uttömma sin för-

måga på det, i längden, för den verklige littera-

tören lika tröttande som otacksamma tidningsskri-

veriet. Kort derefter företog Dalin jemte sju

elev, friherre Hans Rålamb, en utländsk resa,

hvartill han erhöll understöd af flera, bland andra
af Claes Grill. Ar 1749 blef Dalin utnämnd till

lärare för kronprinsen, hvilken befattning han in-

nehade till år 1756, då en politisk intrig skiljde

honom derifrån, och han ställdes inför kanslirätt,

anklagad att hafva med alltför fri penna vidrört

heliga ämnen. Sedan stormen laggt sig och det
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tittats fcofvet att följa sm böjelse, återkallades

Dalin, pryddes med Nordstjerne-orden och utnäm-
nas tfll heAmastar. Han fick likval ej länge njuta

af detta lyckans nya solsken , ty nan aflad på
Drottningholm, d. 12 Ang. 1763, endast 55
ået gammal och begrofs i Lofo kyrka vid sidan

af sin efterträdare i lärarekallet för kronprinsen,

Ängens*jerna, under en minnesvård, som den

ImngL tacksamheten och aktningen * uppreste åt de

feogge förtjente männen. Han hade redan år 1751
biifvit upphöjd i adligt stånd, hvarvid han, efter

tidens brak, lade ordet von framför sitt namn,
inkallades i vetenskaps-akademien och blef se-

kreterare i den af drottning Lovisa Ulrika stifta-

de vitterhets-akademien. Dalins vistande vid hof-

vet var ej fördelaktigt för utvecklingen af hans

akaldegåfva, emedan han derigenom tvangs att

skrifva en sådan mängd tillfällighetsstycken, att

hans snilles högre flygt blef, om ej rent af för-

lamad, åtminstone bunden, och han förleddes att

sitta qvickheten, lättheten oeh ytligheten framför

det djupare, högre och mera betydelsefulla af poe-

siens skapelser. Äfven tilltrodde man honom, och
han förleddes att tilltro sig sjelf, krafter, hvil-

ka icke egeatligen voro honom förlänade. 1744
års ständer uppdrogo honom att skrifva Sveriges

historia och anslogo för detta arbete, en gång
fnflaexuadt, ett pris af 2,000 dukater, hvaraf

D. uppbar hälften. Häfdateckningen var icke Da-
las egentliga falt, emedan han saknade den ihär-

diga forskarens mödosamma flit, den djupare kri-

tikeus stränghet, samt af sitt poetiska sinne lät

hänföra sig till hypotheser och förhastade eUer

traditionella åsigter af saker och personer. Han
hann ej längre än till och med Carl IX:s tid.

Haas stora episka skaldestycke: Svenska friheten,

och hans tragedi: Brynilda, äro mindre lyckade.

Komediett: Den Afundsjuke ställde honom vid si-

dan af Holberg, och man bör med skäl beklaga,

att han icke mera egnade sig åt detta vitterhets-

slag. Bland hans bästa skrifter räknar man : April-

verk om vår herrliga lid, Sagan om hästen, jemte

hans fabler. Han var för mycket poet för att

vara embetsman. Såsom enskild person berömmes
han såsom "en säker vän och ädelsint ovän, hvil-

ken aldrig missbrukade sitt anseende och sin lyc-

ka till någons förtryck"; han var "af ett fromt

och stilla sinnelag, redlig och välgörande." Han
dog ogift och hans adliga ätt utgick med honom.

AnUu, Anden Vredrlk, född den 16 Mars

1806. Har öfversatt en mängd af de uti L. J.

Ajertas Läse-Bibliothek utgifna arbeten, deribland

Marryats och de flesta af Bulwers romaner. Har

äfven skrifvit: Fransyskt och Svenskt Handlexikon,

Stam 1841; Svenskt och Fransyskt Handlexikon,

Stam 1845; ett större stereotyperadt Fransyskt

ock Soenikt Lexikon, Sthm 1842 och 1843, samt

Strödda tankar i åtskilliga vigtiga religionsämnen,

Stam 1841, den senare en i bokhandeln icke ut-

konaaen skrift

aftsUIstn, Iven eller tvene, en på sin tid om-
tyckt rimmare, född år 1604, död år 1693, så-

Mea troligen den äldsta af alla Svenska poeter,

är kand under namnet: Salig Gubben och har sjelf

skrifvit sin biografi på vers. Enligt den skall

han hafva varit född i prostgården Ohr på Dals-

land, anställd vid kammar-kollegium och som krigs-

kommissarie vid armén. Något mera vet man icke

om hans lefnadshändelser, och de tyckas ej heller

hafva varit särdeles märkliga. Han har efterlem-

nat ett Gratulatz-memorial, En liten ny Can-

tilen-Book, Sven Bryngelsson DalH Valetskdnk på
sitt 77:e vanårings-åhr , o. s. v.

laaljankaren. Den, under detta namn kända,

personen hette Jons» och var oäkta son till en

bondpiga i Björkstads socken af Westmanland.

Begåfvad med mycken slughet, genom sin tjenst

i åtskilliga bättre hus något öfvad i tidens finare

umgängessätt, var han icke oskicklig att spela

den politiska rol, hvartill hans tillfälliga likhet

med den aflidne Nils Sture gaf en anledning, och'

hvilken biskop Sunnanväder klokt förslod att begag-

na. Efter hans undervisning beslöt Jöns år 1 526

,

att gifva sig ut för den unge Staren
,
klagade för

allmogen i norra Dalarna, öfver konung Gustafs

förföljelser emot honom och hans slägt, samt öf-

ver hans hårda regering och förtryck. Härigenom

lyckades det honom att samla ett parti, särdeles

bland Leksands, Orsa och Mora invånare, bvilka

gåfvo honom en lifvakt och lofvade våga allt för

honom. Rättviks sockenmän voro klokare och af-

visade hans försök. Nu reste han till Norrige,

Sfte sig der med en adlig jungfru samt återkom

rsedd med penningar, manskap och en rik ut-

rustning, hvaribland man isynnerhet anmärkte en

dyrbar guldkedja, hvilken han bar vid alla hög-

tidliga tillfallen. Ehuru illa emottagen i södra

Dalarne, rönte han i de norra samma tillgif-

venbet som förut, och han började till och med
att slå mynt och utöfva andra kongl. rättigheter,

så att konung Gustaf blef uppmärksam på hans

tilltag. Han lät skicka till honom ett bref från

fru Christina Gylleostjerna , hvari hon på det mest

bestämda sätt förnekade honom. För att afböja

det menliga intrycket af detta bref, föregaf han,

att hans moder blygdes att erkänna honom, eme-

dan han var född före äktenskapet. Denna smä-

delse slog likväl icke an på de rättänkande Dalkar-

larne utan afvände många sinnen från honom. Emel-

lertid fortfor jäsningen i Dalarna och konungen

nödgades slutligen vidtaga allvarsamma åtgärder,

tågade i spetsen för en ansenlig styrka till Tuna,

dit han sammankallat bönderne, tilltalade dem här

med stränghet, lät halshugga anförarne och hem-

sände de öfrige, sedan de svurit ny trohetsed.

Daljunkaren hade förut räddat sig till Norrige.

Härifrån undkom han till Rostock; men konungen

lat der anklaga honom hos magistraten, icke för

hans uppror, utan för en stöld som han begått.

Han blef lagförd, öfverbevist och halshuggen, en-

ligt Fryxell år 1530, enl. Sh. Rosenhane år 1533.

Dalkarl, Johan Olsson, så kallades Johan

Stjernhöök (se detta ord) till dess han adlades

år 1649.

Dalkarls»ersj* odal-grufve-falt, i Nora socken

af Westmanland, består af 7 bearbetade grufvor,
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på ia sträcka åf dika 20# famnars längd i öster

och vägtet och 150 famnars bredd, hvarutur år-

ligen uppbrytas omkriag 40,000 skeppri rik och

välartad jecnmalm, för Nora, CarUkoga ock Le-

koberg» bergslagett befaof. inom detta falt finnes

flere äldre grufver, hviika ännu ligga öde efter

inträffade stora bergras. Tre af dem instörtade

på en gång, d. 31 Ang. 1694, och medtogo åt

djupet så väl alla byggnader, som en stor del af

den då uppbrutna malmen. Sex andra hafva nedra-

sat ifrån år 1685 till 1762. Sannolika traditio-

ner i orten vilja hafva de äldsta grnfvorna be-

lagda med arbete redan i slatet af 1 4:e århun-

dradet, och detta tyckes vinna stöd genom en be-

rättelse till kongl. bergs-kollegium, af år 1669,

hvaruti omnänmes en 7 år förut npptagen gammal

grnfva, som redan då från "urminnes tider legat

öde.
n De 7 serskildta grufvelagen förenade sig

år 1825 till ett enda, hvilket nn består af 1,000

delar, hvaraf Ölsboda braksägare innehafva 140

delar, Laxå 125, Wahlåse 124 en bergs-sex-

man i Dalkarlshyttan 100, samt 52 braksägare

ocb bergsmän
,
spridda nti förstnämnde bergslager

,

äga i större och mindre lotter, 5104- Vattnet

uppfordras nr grufvorna med en koostgång till

hvarje grufva, hvartiH, för ledningen af diifvatt-

net, en kanal af 500 famnars längd blifvit dels

sprängd, dels gräfd, och hvilken, tillika med ea i

sammanhang härmed uppförd byggnad , kostat gruf-

velaget nära 40,000 R:dr B:ko. Grufvornas djup är

allmännast 70 till 100 famnar. Malmarten är oli-

ka vid hvarje grnfva; svartmalm och blodsten,

fin- och grofkornig, are blandade om hvarandra,

och den rikaste håller öfver 60 till 70 procent.

Gruffcyggnaden är ovanligt kostsam, emedan berg-

väggarne äro så lösa, att, i stället för vanliga

band och bergfästen, stora förtimringar måste

uppföras, hviika årligen erfordra öfver 2,000 st.

byggnadstimmer och omkring 100 skepp:d stång-

jern, och hvaraf följer att bergbrytningen kan

verkställas endast om sommaren och byggnaderna

i grufvorna förrättas om vintern. Förvaltningen

af det hela är uppdragen åt en öfver -gruffogde,

under hvars inseende serskildta under-gruffogdar

för hvarje grufva äro anställda. Arbetarne vid

Dalkarlsbergs grufva hafva samlat en besparings-

kassa för orkeslösa arbetare, samt enkor och bara.

DalkarlshyttAB , ett jernbruk, i Lindes socken

af Nerikes län, har tillhört herrar Öjer, Lind-

mark och Smarseus; men äges nu af A. och C.

Lindberg. Gården, 1 hemman skatte, bar en vac-

ker belägenhet nära Lindesberg. Trädgården ut-

gör mer än 5 tunnland, och har omkriag 300
fruktträd, hvaribland valnötträd. k hemmanets

ägor, på den så kallade Ryafaeden, ses en joruV

fast sten kallad elfsten, känd af allmogen såsom

offerställe för sjuka barn; den har 9 djupa korn-

ska hål, bvilkas anledning svårligen kan bestämmas.

Treone runor äro i senare tider inhuggna i ste-

nen. Bruket har 1 härd och 538 skeppid 6 lwp:d

privil. smide, samt spik- och annat jernmanufak*-

tatsmida af eget tackjeim, oefc skeppar på Stock-

holm. Hammartkatten är 4 sképptd 14 Kspid.

BraJctttämpehi visar att sammasbundet P bcfcL
med ett G inunder,

»e^eurla-ajftii, ligger i Säthers socken af Dalarne.

OalkarU-åceat, äfven kallad Asea irt. 1. benäm-
ningar, belägen vid finköping, följer Altu&JKåo,

hvarifrån den går till Dal-alfven och vidare inåt

Hebmgland.

Bmlkttplnge» en socken, med Gislöf, år belägen

i Skytts kontrakt och härad af Lunda stift och

Malmöhus län, 3 mil S.S.O. från Malmö, vid haf-

vet, och hör till 2 kl. reg.; men Lands domka-
pitel har i fordna tider haft patronatsrittigheten

derstädes. Socknens areala Vidd utgör 764 teaal.

jord. Den består af 5 \ mil. och äger 240 in-

vånare. Adr. Trelleborg.

HatlmaM » Lava» stamfadern för den adliga Dal-

manska ätten, föddes d. 7 Maj år 1680 i Stock-

holm, der hans far var myntkamrerare. Han an-

vändes i civila och diplomatiska befattningar vid

arméen, först som sekreterare hos fältmarskalken

grefve Stenbock, sedermera såsom fältsekreterare

vid dess härfördelning i Tyskland, hvarunder han

blef Dansk krigsfånge i Tönningen ; men fick hem-
resa till Stockholm , för att aflemna berättelse om
de Svenske fångarnes öde. Efter Carl XIlis död

hade han uppdrag, att, jemte general-majoren Ad-
lerfelt, underhandla om de Svenske och Danske

fångarnas ömsesidiga utvexling. Ar 1728 utnämn-

des han till amiralitets-kammarråd, samt år 1747
till landshöfdinge i Blekinge. Vid ordnarnas stif-

telse pryddes ban med Nordstjerne-orden. Död i

Carlskrona d. 27 Jan. år 1752. Redan år 1720
blef han, jemte sin yngre broder, Olof Johan, upp-

höjd i adligt stånd. Han berömmes för aktnings-

värda egenskaper, både såsom menniska och äm-
betsman.

Dalman, Johan Wllfcelra* son till bergmä-

staren Dalman, egnade sig åt natural-historien,

särdeles insekternas kännedom ; men studerade där-

under medicinen, hvari ban tog doktors-graden år

1817. Vetenskaps-akademien antog honom följan-

de året till sin bibliothekarie samt intendent öfver

zoologiska museum. Han befordrades etter hand

till professor i natural-historien vid Carolxnska in-

stitutet i Stockholm, blef medlem af sundhets-

kollegium, af Sveaska vetenskaps-akademien och

den i Moskwa; men hans af naturen svaga belsa hade

genom idkeltga själsansträngningar blifvit ännu me-
ra undergräfd och han bortrycktes alltför tidigt af

döden d. 12 Juli 1327. Uppfostrad vid det be-

römda institutet i Christiaosfeld, hade han blifvit

så förtrolig med Tyska språket, att ban talade

och skref det såsom sitt modersmål och hyste stor

beundran för dess vitterhet. Flera naturalster, sär-

deles petrifikater, äro uppkallade efter honom.

Han har efterlemnat åtskilliga skrifter, hvaribland

Analecia Entomolögica
,

Ephemeriäes EnUmohgwm

,

Svensk Zoologis , m. m.

Bslmaii, Wllstelm mTMArtk» son af kammar-
jankaren L. J. Dalman, föddes på Ftedingstorp i

Kalinar län d. 20 Au* 1801, ingick vid 20 a*
older i justttie-revisionen och flera andra embet*-

verk, hvaraf ban blott qvarttannade i not fotat»,
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4et te» efter h**å Idifvis. MnM titt kanslist,

nuevjemte han tjänstgjorde i riddarhni-direkaioned,

Ar ten fte närvarande ät förstå kanslist. Upp-
tnaae* vid 182&—1S30 års riksdag såsen repre-

sentant på riddarhaset, hvarest man alltsedan räk-

mat ko—tn till den liberala oppositionen. År 1830
atgaf ten tidskriften Aftotar, och öfrerteg från ooh

>aned år 18S3, tillika med pratokolls-sekreteraren

,Mk Arfmdsson, redaktionen af Zteafl# Alkhanda,

anad avilket de förenade ett serskildt blad, kal-

ladt: Aftontidningen* Det sistnämnda uppkörde år

1835, och D. har sedan ensam utgifvit AUehanda,

BaaVMgesiieiitcrtft Dalarnes inbyggare voro bland

de förste i riket, som ingingo pä ett visst ech be-

atänogt knektehåll. Redan ifrån år 1635 finnes

ett keagL bref, som utvisar att manskapet af

Öster- och Westerdalarne, samt Näsgårds och Si-

tters- län, utgjorde 1,410 man. Carl XI fastställ-

de Bal-regementets styrka till 1,200 man, hvilket

det innu utgör, hvarförutan 205 man mom Dalar-

ne roterades till Westmanlands regemente. Dessa

S9& soldater atgingo ifrån den s. k. Wester-berga-

teajrm , som utgör ortens sydvestra del, samt en

éel af Bedemora socken och trakten emellan den-

na ott eeh Westmanland. Dal-regementet hörer

menet femte militär-distriktet, beslår af 8 kom-
pejrieT med 4a officerare. Den verkliga styrkan är

M*79 man med 51 musikanter. Mötesplatsen är

JUmmemed i Stora Tona församling. — Roteringen

i Dalaroe är i högsta måtto ojemn. Lima socken,

belägen anda npp vid fjällen, i eo ödslig och nä-

ringslös nejd och med något öfver 2,000 invånare,

uppsätter 40 soldater. Orsa socken med 4,000
Invånare besattes vid regementet 84 nummer. Hela

-dea nyssnämnde Wester-bergslagen, en välmående

byggd med åtminstone 14,000 invånare, är dere-

mot roterad till blott 55 soldater,

naalsigai (Lagepus subalpinus), en fogel af famfl-

<jen bönsfoglar om 15 å 16 tams längd. Den är

am sommaren brunspräcklig, med till en del nak-

na- farser och tår, samt hakan på bannan svart,

på banan restgul. Om vintern äro begge könen

fcrHa, med svart stjert, och hvita täckfjädrar med
avart spets samt tarser och tår helt och hållet,

ftffcea under fotsnian, beklädda med yfviga hår-

åjädtiair. Den lefver parvis i norra delarne af rit-

tet*
a
ända ned tall 61 graden, men ej sydligare,

aar ej tttnfalligtvis under starka vintrar, likväl ej

fjeOer på de egentliga fjellen, eller sådana berg

anm ligga öfver trädvegetationens gräns, utan först

i den sam är beväxt med dvärgbjörk ech vide,

åramför allt i den derpå följande, der allmänna

björken börjar visa sig sem buskar; längta ned

åter sparsammare. Lektiden infaller i skitet af

Jeej aeh början af Joni och hannens lockton år

Jutet ett högljudt
n
prr! pack! prr!

n
, sedan ett doéV

råna
nkawa*~kawann

,
hvarpå honan svarar med ett

Anat» "pjau-pjam," Efter fullbordad parning läg-

mer banan 10 å 1* rostgula, svarapnnkterade ägg,
erfaara 2 taras längd och 1^ tums tjecklek, uti

aettensUöat eåsta, kvalset, änder infången, modigt

ftsei irai af aaaeen, och då ungarna åra utkläckta

smnmUnaa hålfi å» gamla hos dem FieWnunv-

ne bestå am vietera och våren af knapp af all-

män och dvergbjörk» em sommaren af åtsfciBiga

växten Idkad samt axen af Pofygonom vivipares**

em hösten af åtskilliga slags bår. Köttet är gedl
fastän något mörkt, och ofantliga qvantiteter af

fogeln nedlägges derföre, dela medelst skjutning,

am våren på lek, om vintern i flock, då den up-
pehåller sig bland vide oeh björkbuskar, för att

åta knopp, men mest fångas den med snaror af

olika beskaffenhet, äfvensom med fällor.

Hala 9 Jioirra, lldn, Veetra, kontrakter af

€arlstads stift och belägna alla tre i Elfsborgs

län. Det norra utgöras af följande socknar: Ste-

neby med? Ertemark, Ödsköld, Tisselskog ech lae-
ke, Hesselskog, med Laxarby, Me och Fröekog,

Tössö, med Tydje och Ånimskog, samt Åmåls
stads- och landsförsamling, som hör till 3 kL reg.

De öfriga pastoraten höra till 2 kl. konsist. —
Det södra kontraktet består af socknarna: Ör
med Holm, Dalskog, Skållerud, Gnnaaraaäs ech
Järn, Solstad med Grinstad, Gestad och Erikstad,

samt Frändefors med Brålaada ech Ryr. Af dessa

äro de tvenne förstnämnda pastoraten af 1 kl. reg.

ech det tredje af 1 kL konsist. — Vestra kon-
traktat maefettar fem konsistorieOa pastorat, be-

stående af sockaarne: Högsäter med Jerbo, Ren-
nelanda, Lerdal oeh Råggered, Ed med Nössemark,

Håbol oeh Töftedal, Fergland med Ödeborg, Rö-
landa med Gesäter, samt Torp med Ryr. Af des-

sa böra de tvenne första till 2 kL, de trenne se-

nare till 3 kL
Hals, Vestra, kontrakt af Westerås stift, lig*

ger i Stora Kopparbergs län och innefattar föl-

jande socknar och annexer: Nås, Jerna, Äppelbo,

Lima med Transtrand, Malung med Ytter-Bfalungs

och öje kapell, samt Flöda. Af dessa pastorater

äro fem af 2 kl. konsistoriella, och ett af 3 kl.

konsist.

»avla kontrakt af Linköpings stift, ligger i Ösfer-

götblands län och innefattar: Wadstena med S:t

Pehr och Strå, Oriunda, Herrestad med Källstad,

Roglösa med WäJversunda, samt Örberga med
Nässja* Af dessa pastorater hör ett till 1 kl. reg.,

ett till 3 kl. preb., två till 1 kl. konsist. och ett

till 2 kl. koosist.

Hals härad är beläget i östergöthlands läns 8:de

fögderi, ech består af 122i mtl. oeh har 3,839

invånare. Häradet tillföll, genom kanung Gustaf te

testamente af år 1560, dess son, hertig Magnus.

Det förmodas harva sitt namn deraf , att det lig-

ger liksom uti en dal eller däld emot Ombergs an-

senliga höjd, samt lägre än de andra häraderna i

det så kallade Wadstena län. Häradet innefattar

följande socknar med annexer, nemligen: Herrestad

med Källstad, Roglösa med Wäfversända, samt

örberga, med Nässja och Strå, hvilkat senare for-

dom utgjort en särskild socken, Broby kallad, upp-

tagen 1 1629 års jordebok. Häradet! areal utgör

2^145 tunnland, hvaraf 6,980 äro sjöar och kärr.

1 dess sigill afbildas en lie utan orf , ställd med
udden åt vänster • snedt uppföre, med omskrift:

Dahls Bereda. 1614. Märkvärdigaste orten i he>

aadetJ är togssjården Starby, I föreasag med Ly-
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sings härad åtgör Dals en domsaga; mea med Aska

och Lysings härader ett fögderi.

B«ls»yl»era;et, i Säthers socken af Dalarne.

Dalskog, annex till Ör, är beläget i södra Dals

kontrakt af Carlstads stift och Elfsborgs län, och

hör till 2:ne härader och domsagor: Nordals och

Wedbo. Frän Wenersborg till socknens gräns är

4|, från Åmål 5£ och från Wenern i J
mil. Stör-

re sjöar , som antingen ligga inom eller gränsa in-

till socknen äro 1 1 ; större och mindre mossar fin-

nas i myckenhet. De upptaga en betydlig del af

hemmanens utmärker. Hela socknen ligger på en

bergskedja, hvilken sträcker sig frän norden till

söder om Bohuslänska gränsen, samt ntgör slutt-

ningen af en gren från Norrska fjällryggen. 1 östra

delen af socknen bildar denna bergås en dal, der

de bästa hemmanen äro belägne. För ofrigt till-

skapar den både nakna och skogbeväxta höjder,

hvilka gifva trakterna ett Schweitnskt utseende.

Grönhultsberget och Funnebohögen anses för de

högsta. Jättegrytor finnas vid Tångebyn, Grönhult

och Öfse. Mellan Tångebo och Korsgården fin-

nes, vid landsvägen, en liten grotta, samt en af säll-

sam storlek vid Hedan. Denne senare är 23 al-

nar lång inuti berget, 3 alnar bred och 4 alnar

hög. Hvalfvet och väggarne uti densamma äro

klädda med droppkalk och stalaktit. f Lunnebo

skog finnes en stensamling (af invånarna kallad

Stcnharj), £ mil lång och af olika bredd, med så

stora och tätt till hvarandra liggande stenar, att

alldeles icke någon boskap, och knappt människor

kunna komma öfver dem. — Skogarne räcka till

husbehof och måttligt afsalu. — Boningshusen be-

stå allmännast af två rum , en stuga med kamma-
re, hvilken kallas sängstuga. Välbyggda bas äro

sällsynta. Stugan är låg, gisten till golf, väg*-

gar och tak, födan vanligen tardig, består af

tunnt osyrad t hafrebröd, välling, gröt, mjölk och

1 till 2 gånger i veckan af sofvelrätter. Man gör

3 mål om dagen, och sommartiden nyttjas derjem-

te frukost och aftonvard. — Klädedrägten är, för

mankönet, en grå, blå, stundom svart vallmars-

rock med knappar och underkläder af samma färg;

qvinnorna bruka randiga ylletygs- eller bomulls-

kjortlar med tröjor. Det mesta häraf förfärdi-

gas hemma. — Folket är ärligt, böjligt, tjenst-

aktigt, arbetsamt och i allmänhet nyktert. Till

kyrkan går man gerna. Allmogen är mån om
barnens undervisning uti innanläsning och kristen-

dom. Dialekten är släpande och vidrig. De fle-

sta femininer och infinitiver sluta sig på a. —
Dalskog synes hafva fatt sitt namn af den dal,

hvilken i östra delen af socknen sträcker sig från

norr till söder. Socknens kända ålder går icke

längre tillbaka än till 1540-talet. Först i 1545
års joidebok, förvarad i kongl. kammar-kollegii

arkiv, namnes "DallskofT socken. Hemmanen haf-

va, före den tiden, tillhört nästgränsande försam-

lingar. Dalskog är den yngsta i örs pastorat;

alla de andras ålder sträcker sig in i påfvedömet.

Nuvarande kyrkan, af träd, uppbyggdes 1747.

Der förvaras husförhörslängder från och »ed 1688
till närvarande tid; äldsta räkenskapsboken börjar

med 1700; dopboken med 17Ö8; vigsel- och dfté-

böckernit med 1702. — Socknens areal ntgör

12,752 tumland, af hvilka 2,396 äro sjöar och
kärr. Den består af 16 £ mtl. och har 1,440 in-

vånare. Adr. Wenersborg eller Åmål.

Dalskogens kilila, en helsobrunn å Lindesbergs

stads ägor. Vattnet skall, enligt framlidne presi-

denten v. Schulzenheims yttrande, närmast likna

det vid Porla. Uti en närbelägen mosse finnes

härstädes, på 2 till 3 alnars djup, en gyttja, lika

god som den ifrån Loka; enligt uppgift af rege-

mentsläkaren Trapp.

Dalsland innefattar den nordligaste delen af We-
nersborgs län, och begränsas i vester af Bohus
län, i norr af Norrige och Wermland, samt i öster

af den del utaf Wenern, som kallas Dalbo-sjön.

Dalslaad bör till Carlstads stift, består af 5 hära-

der, nemligen: Tössbo, Wedbo, Nordal, Sundal

och Walbo, hvilka tillsammans innefatta 38 sock-

nar, och har en stad, Åmål. Dalslands skaplynne

utgör dess största märkvärdighet. Det norra Dal,

hvartill bör räknas större delen af Wedbo, äfven-

sora större delen af Tössbo härad, är en fjäll-

bygd, med söderut löpande refvor af Seveberget.

Emellan de stupande väggarne ligga djupa vatten,

såsom: Stora Lee, Lelången, Silen, Edslan, Ånim-
men, m. fl., hvilka, nedsjunkna emellan delånga,

ofta på föga afstånd ifrån hvarandra löpande fjäll-

sl räckorna, likna stilla elfvar. I dem nedflyta stri-

da bäckar, som afieda de större och mindre vat-

tensamlingarne uti de högre upp belägna fjällför-

djupningarne. Dessa vattensamlingar utgöra norra

Dals egentliga sjöar, hvaremot de förstnämnda bö-
ra betraktas såsom vattendrag, de der fordom, vid

högre vattenstånd, synbarligen bildat sammanhän-
gande, jemna afledare af fjällarnes vatten, allt-

ifrån Norrska gränsen eller nordliga Wermland in-

till Wenern, samt förmodligen till de badvikar,

hvilka uppgå mot Qvistrum och Uddevalla i Bo-
hus län. Hvarje vår stiga vattnen ännu öfver

"eden", till lika höjd med forsarne, och bilda jemat
gående floder. Söder om och närmast denna bygd

"

utbreder sig, midt i landet, den så kallade öd-
skölds-mo, en ljnngbeväxt ödslig sandhed, hvil-

ken upptager större delen af Ödsköld, jerote smär-
re delar af närliggande Eds, Rölanda och Bäcke
socknar. Denna mo, hvilken torde kunna anses

'innefatta hälften af Dalslands bredd, tyckes förda-

la både bergen och vattendragen, af hvilka de
sistnämnda, norr om mon, nn mera taga en syd-
ostlig riktning mot Wenern. En myckenhet lång-
sträckta dalar (såsom den från södra ändan af Sto-
ra Lee, igenom Eds, Rölanda, Gesäters och Ler-
dals, måhända rätteligen Leedals m. fl. socknar),

samt vattensjuka mossar göra det ganska troligt,

att de norra vattnen äfven på denna vestra sida

om mon haft betydligare aflopp söderut genom
landet. Under eller söder om Ödskölds-mo ligger

Kroppefjället, hvilket, sedan de öfriga förspridt

sig norr om mon, ntgör den enda hufvudsakliga
fjällsträckningen i södra Dal. Det ntgör gränsen
emellan Walbo i vester, samt Nordals och San-
dals härader i ester. Detta fjäll, med olika namn
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i skilda trakter, synes förklara så väl tillkomsten

af Ödskölds-mo, som orsaken till vattendragens

appgifna lopp eller rigtningar. Norr om mon lig-

ger den gren iga sjön Ifväg, djupt sjunken mellan

väldiga sandvallar. Sådana vallar ligga spridda

kår och der på mon, ända till fjället, och nnder

densamma, liksom nnder den ofriga sändgrunden

'spelar ännu vatten", enligt allmogens uttryck. —
Fjället har således varit och är ännu den egent-

liga fördelaren af vattnen, hvilka, under tidernas

längd, nedfört den sand, som bildat mon, der en

sjö troligen funnits i fordomtima. Härom är me-
nige man ännu öfvertygad, och utvisar, såsom ve-

teranalen deraf, en mängd "bottenlösa" gölar, af

vilka många skola vara ganska fiskrika. Flere å

mon befintliga källor stå ovedersägligen i samband

ned aflagsnare vattendrag, hvilket förklarar deras

stigande och fallande utan någon synlig orsak. —
8ödra Dalsland fördelas af Kroppefjäll. De omlig-

gande häraderna, särdeles emot Wenern, otbreda

sig derifrån under jemn sluttning i Öster och ve-

ster; men emedan fjället saknar betydligare utgre-

magar, hafva, emellan de spridda höjderna, en myc-
kenhet smärre sjöar uppkommit, hvilka sakna så

väl beröring med hvarandra, som gemensam eller

bestämd sträckning. Sådant gäller likväl mindre

far WtJbo härad, som är ett bergland, rikt på
sjöar och kärr. Sundals härad har väl närmast

fjålkt samma tycke; men öfvergår snart till ett

jeanrt falt, med greniga, stilla Bytande åar och

hackar. Det utgör Dalslands slättland. — Dals-

lands jordmån företer den största mångfald af mer

eller mindre bördighet; men såsom en egenhet har

an anmärkt, att den jord, hvilken skattas säm-

re, alstrar under vissa år både ymnigare och kärn-

fullare gröda än den bättre. Detta förklaras dels

af landets skaplynne och deraf beroende klimati-

ska förhållanden, dels af den större inverkan des-

sa sistnämnde alltid hafva på ett fält, som icke

häfdas med urskiljning.

aYsslatjerna, Gnnno Kurelius» son till pro-

sten och kyrkoherden i Öhr på Dalsland, Anders

Earelius, reste först till sjös, för att lära sig

styrmanskonsten; men fortsatte sedan sina för-

et påbörjade stodier, och besökte, för att full-

inda dem, flera Tyska universiteter och deribland

Leipzig, der han så utmärkte sig vid en disputa-

tion, att en professorsplats skall hafva blifvit ho-

nom tillbjnden. Han emottog den likväl icke, utan

återvände till fäderneslandet, der han utnämndes

tal] inspektor och sedan till öfverdirektör för landt-

måteriet. Adlades år 1702, hvarvid han antog

namnet Dohtjernn. Född år 1658, död år 1709.

Bar utgifvit' flera kartor öfver Sveriges utländska

besittningar. Mest är han känd genom sina för-

sök i skaldekonsten, för hvilken han visade myc-
ken håg; men tydligen kämpade dels mot en föga

rik fantasi, dels mot ett obildadt språk. Man har

af honom hans Kungaskald med tutend tropitchtiga

åtta tårar betprängd (i anledning af Carl XI:s

hegrafning); Den trogne Herden; Götha Kåmpa-
visa; Hjetlegvad (i anledning af Carl XD:s se-

grar), 8. V.
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lYalatorp, en socken, medHulared, Nittorp, öls-

remma och Ljungsarp, hör till 2 kl. konsist., är

belägen i Kinds kontrakt och härad af Götheborgs
stift och Elfsborgs län, 2 J mil S.S.O. från Ulrice-

hamn. Kyrkan, af sten och ganska gammal, samt
tillökt 1821, är belägen på en jemn plan vid

stranden af en liten sjö och omgifven med sten-

mur och löfrika träd. Från korfönstret har man
den herrligaste utsigt. Socknen består af 21 £
mtl. och har 875 invånare. Dess areal är 10,507
tunnl., af hvilka 457 äro sjöar och kärr. Inom
socknen märkes säteriet Borrarp. Adr. Svenijunga.
Dalum, annex till Blidsberg, beläget i Redvägs
kontrakt af Skara stift, \ \ mil N.N.O. från Ul-
ricehamn. Kyrkan är liten, bygd af tälgsten och
troligen mycket gammal. I socknen märkes: Wins-
arp eller Winstorp, 2£ mtl. säteri, vid en liten

insjö, har en gammal förfallen stenhusbyggnad,

bredvid hvilken står en upprest sten, som utmär-

ker, att en Dansk slägt fordom ägt detta säteri.

Det uppbrändes af Danskarne i Juli månad 1566.

Silarp med Bygården, 2 1 mtl. säteri, har vacker
åbyggnad. På Nöres bys ägor finnes en runsten. Ett

domaresäte bar varit på Tingvalla hed, vid Da-
lums bro. Socknen består af 22 * mtl och har

695 invånare. Dess areal utgör 4,721 tunnl., af

hvilka 2S8 äro sjöar och kärr. Adr. Ulricehamn.

Dal-uppror. Det första vår historia under detta

namn omtalar är, då Dal-allmogen, år 1432, re-

ste sig för att befria sig från de Danske fogdar-

nas omenskliga förtryck. Engelbrekt åtog sig si-

na lidande landsmäns sak och klagade deras nöd
för konung Erik XIII, hvilken lofvade bestraffa

fogden Jösse Eriksson; men när detta icke verk-

ställdes, beslöto Dalkarlarne att samlas "man nr

huset", och under Engelbrekts anförande med våld

skaffa sig rättvisa. Allmogen belägrade Westerås
slott; men möttes här af några konungens råd,

som förmådde dem att återvända hem. Då fog-
den sedermera likväl qvarblef på Westerås slott,

samt å nyo skulle infordra skatt af allmogen, re-

ste sig Dalkarlarne åter och instängde Westerås
för andra gången. Detta skedde vid midfastotiden

1433. Nu måste Jösse Eriksson nedlägga sitt

embete, och allmogen tågade hem. Men sedan

det rykte utspridt sig, att en långt värre fogde

skulle komma i den afsattes ställe, och allmogen
såg att Jösse Eriksson ej straffades, uppstod den

tredje resningen, med beslut att jaga alla utländ-

ningar ur riket. Borganäs slott, anlagdt på en

holme i Dal-elfven, angreps, intogs och förstör-

des i grand, midsommarsdagen. (Se vidare: En-
gelbrekt.) — Under de inrikes oroligheler, hvilka

inträffade i Carl VIII:s tid, visade sig äfven Dal-
karlarne på den blodiga skådeplatsen. Puke, oen-
se med Carl, drog åt Dalarne, bragte folket i

resning, tågade med det till Helleskog, der han
slog läger och forskansade sig medelst förhugg-
ningar. Efter några fåfänga blodsutgjutelser och
underhandlingar, red Carl sjelf ut emot Dalkarlarna

och höll för dem ett tal, hvilket verkade att de er-

kände sitt fel, begärde och fingo tillgift. Kort der-

efter ihjelslogo de den tappre höfvidsmannen på We-
38
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sterås slott, Bengt Gunnarsson, med flere af riks-

marskens tjenare. Carl ville resa till Dalarne oeh

allvaiiigen straffa detta öfverdåd, ty, sade han:

"Om allmogen aldrig far någon aga, lyder den

aldrig"; men på rådets tillstyrkan afstod han der-

ifrån och måste nöja sig att underhandla med de

upproriske. Följden blef att Dalkarlarne sade sig

aldrig vilja lyda riksmarsken Carl, eller till ho-

nom betala någon skatt. Slutligen talade Carl

sjelf med de utsände, och fann att hela dennä

upproriska tillställning var tillvägabragt af riks-

drotset, samt att Dalkarlarne ej hade något ondt

i sinnet emot honom. (Se vidare: Erik Puke.)

— Biskop Sunnanväder i Westerås, satte sig

i spetsen för de upproriske, som voro missnöjde

med de förändringar konung Gustaf I gjort i pre-

sternas lära och aflöning. I Dalkarlarnes namn
sände han och mäster Knut ett bref till konun-

gen, deri de påminte om de tjenster de gjort ho-

nom, förebrådde honom otacksamhet och slutade

med hotelser. Den 13 Jan. 1525 skulle ständer-

na samlas till en herredag i Stockholm; men från

Dalarne inställde sig inga fullmägtige, hvadan var-

ningsbref ditsändes från rådet. Emellertid gjorde

Sunnanväder med sina medhållare uppresning i Da-

larne, så att konungen måste, i slutet af Oktober

månad, begifva sig dit med krigsfolk. (Se vidare:

Sunnanväder.) — Då en del Dal-allmoge gjorde opp-

ror under Daljunkarcn (se detta ord), förklarades

de af ständerna för rikets fiender, med hotelser

att 8trängt straffas om de ej afstodo från sina

upproriska företag. De begärde då nåd, angåfvo

hufvudmännen , af hvilka en del blefvo på stället

halshuggne. (Se vidare : Bondeuppror.) — Under det

så kallade Näftdget började äfven oroliga rörelser

bland Dal-allmogen, som uppmanades än att taga

konung Sigismunds, än hertig Carls parti. (Se vi-

dare: Näftågct.) — Det till utseendet vådligaste

uppror af denna allmoge var likväl det sedna-

ste, hvilket den företog, i afsigt att bestämma
thronföljarevalet , år 1743. Redan året förut bör-

jade oroligheter yppa sig i Dalarne. Folket

var missnöjdt med kriget i Finland, tyckte att

deras soldater vanvårdades och uppoffrades utan

ändamål, ansåg, att generalerne uppfört sig orätt

och oärligt, hade fattat hat till adeln för aristo-

kraternas ingrepp i kooungamagten, och sade sig:

"vilja hafva en konung och ej så många; ty nu

ville alla regera och råda, som peruker bära."

Allmogen höll sammankomster och öfverläggnin-

gar. Deras klagomål angingo hufvudsakligen, att

ransakning skulle anställas rörande slaget vid Will-

manstrand, d. 23 Aug. 1741 , att redovisning skulle

göras för de beklädnadspenningar allmogen utbe-

talt åt soldaterne, att allmogen måtte befrias från

anskaffandet af vargerings-karlar, att adeln och
presterskapet borde hålla soldater, så väl som de

öfrige rikets inbyggare, att folket måtte fa brän-

na brännvin , samt hålla gudstjenst på aposteldagar-

ne. Följande året, då konungens befallning rö-

rande regementets uppbrott till Westerbotten upp-
lästes, visade allmogen mycket missnöje och lands-

höfdingen Wennerstedt blef tvungen att bevilja ett

möte i Leksand, dit 4 å 5 från hvarje socken

skulle få komma. I stället samlades en talrik folk-

massa, hvilken med buller och oväsende satte sig

emot regementets uppbrott, och hotade att ej förr

åtskiljas, än upphofsmännen till kriget blifvit straf-

fade och thronföljden, efter deras påstående, fast-

ställd. Konungen lät varna allmogen och antyd-

de att regementet skulle få stanna i Gefle, samt

att dödsdomen var fallen öfver general Buddenbrock.

Hen den lät ej beveka sig häraf , utan motsatte

sig riksdagens påbud och bevillningar, till den grad,

att landssekreteraren blef i Grangärde drifven ar

socknestugan, och hans skrifvare med hårdragnin-

gar och skuffningar tvungen lemna från sig pap-

peren, hvilka sönderrefvos. Nu våldförde allmo-

gen sig på officerare, kronobetjenter och sin riks-

dagsman Per Andersson; uppbådade menigheten från

15 till 60 år; uttogo gevär och ammunition nr

förvariugsbodarne; posterne anhöllos, mötesplatser

utsattes och kyrkornas fanor uttogos. Förgäfves

sökte vederbörande stilla dessa farliga rörelser.

Beväpnad begaf sig allmogen nu till Falun, och
inga försäkringar att freden var nära att afslo-

tas samt att konungen ej foidrade regementets

tjenst, utan tillåtit det få blifva hemma, kunde

förmå dem att tåga tillbaka. Under trumslag ryckte

de in i staden, uppställde sig med sina fanor på tor-

get, der de gjorde bön, och inqvarterade sig se-

dan efter eget godtycke. Till anförare hade de

valt en bruksskrifvare vid namn Schedin, hvilken

fordom tjent vid grenadiererne i Preussen. Den 9
Juni samlades de på torget och packade sig myc-
ket tätt tillsammans i en ring, uti hvilken lands-

höfdingen Wennerstedt måste framträda för anfö-

raren Schedin. Sedan presten hållit morgonbön
framräcktes åt landsböfdiogen ett papper till un-
derskrift. Det innehöll , att sedan hertigen af Hol-

stein afsagt sig den erbjudna Svenska kronan,

funno Dalkarlarne det vara deras skyldighet, att

välja den , till hvilken de hade största förtroendet

,

nemligen kronprinsen af Danmark, och begärde att

alla utan undantag skulle förklara sig häröfver,

på det allmogen måtte veta hvad de skola rätta

sig efter.
r
Ty", sade de, "freden är väl god;

men en neslig fred vilja vi icke hafva." Lands-
höfdingen måste underteckna skriften , hvilken tilli-

ka var underskrifven af socknarnes fullmägtige och
26 personer, hvaribland öfverst-löjtnant Adler-

stråle, major Wrangel, landssekreteraren, lands-

kamreraren och flere prester, ro. m. Under all-

mogens vistande i Falun måste bergslaget, för

att rädda magasinet och undvika andra ölä-

genheter, utlemna mjöl och viktualier, o. s. v.,

hvarmed allmogen ändå ej lät sig nöja, utan på-
stod, att bergs-regementet och bergs-kavalleri-

kompaniet skulle följa dem till Stockholm, eller

allmogen erhålla 100 daler kopparmynt på roten

,

med tillsammans 120,000 d:lr k:mt; men de läto

slutligen nöja sig med 6,000 d:lr, utom ofvan-
nämnde proviant och medikamenter utur apotheket

för 1,000 d:lr k:mt, m. m. Ur Leksands kyrka
tog allmogen 5,000 d:lr k:mt; 50 t:r spannmål,

dem landshöfdingen låtit baka till bröd åt solda-
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teroe, hvOka hemkommo från Gefle, måste äfven

ilUnits åt allmogen, tillika med de gevär, kulor

•ch flintor, dem krigs-kollegium uppsändt till Fa-

lsa för regementets räkning. Landsfaöfdiagen nöd-

gades äfven skrifVa till justitie-kanslern och lands-

Mfdingen baron Cederbjelke, att allmogen begär-

de att anstalter till deras nödiga förplägning måt-

te vidtagas. Brefvet fick ej förseglas, utan

skalle lemnas öppet åt allmogen. Under deras

vistande i Falun hade de sändt uppmanings-

bref till sina medbröder i Norrberke, och dessa

följde uppmaningen. I Avesta uttogo de något öf-

ver 8,000 dJr i slantar och 2,000 d:lr k:mt, hvil-

ka tillhörde kronan. Ständernas deputerade mötte

dem i Sala och nollos der i arrest i 2 dagar. Tåget

fortsattes, och om aftonen d. 19 Juni 1743 kommo
de till norrtull vid Stockholm. Följande morgon for

konungen med alla generalerna och 60 lifdrabanter

ut emot dem, för att beveka dem; men förgäfves.

De leanade likväl, på konungens begäran, lands-

höfujsg Wennerstedt ifrån sig. Adlerstråle rymde

ifrån dem; men major Wrangel ville ej öfvergif-

v» dem. Nu ryckte de in på Norrmalmstorg (nu

Gustaf Adolfs), sedan de tagit 4 trepundiga me-
tallkanoner. Antalet ansågs vara 5,000, hvilka

inkvarterade sig efter behag. Middagstiden in-

ryckte soldater i Stockholm, då det tttlkännagafs,

att da Dalkarlar, som ville lägga ned gevären och

tåga nr staden, innan kl. 5, skulle få tillgift, de

•föga skulle anses som landsförrädare. Unge-
för 1,500 lydde varningen, de öfriga uppställ-

de sig vid Kastenhof. Riksråderne Adlerfelt och

Roos, samt generalerne During och Dohna, re-

do nt att förmana dem; men förgäfves. De ro-

paide: "Vi vilja sätta kung af och kiing till, efter

vår rätt och lag, och om vi hindras skola vi ej

ekona barnet i vaggan." De aflossade au en ka-

non och 20 musköter, då Adlerfelt blef skjuten

och éfverste Lagercrantz sårad. Trapperne lossa-

de då ett par kanonskott med kartescher, hvar-

igenom några och 30 dödades, 80 sårades och

många sprungo i Norrström. Nu skingrades floc-

ken, och samlades sedan i arrest på artillerigar-

den, samt på gården till dåvarande Bjelkens stall.

Lifregementet inhemtade dem, som gått utom tul-

len. Efter deras egen bekännelse hade de ämnat

följande natt bemägtiga sig banken, arsenalen och

artillerigården, plundra de förnämsta husen och

mörda dem, som voro bäst klädda. De medförde

ock 6 bödelsyxor, hvaraf man kan se deras upp-

såt. En mängd straffades härpå med spö, från 15
till 40 par, sattes på tastningsarbete och sprungo

gatlopp, etc. Den 30 afrättades anföraren Gustaf

Sehedin. Fem andra bönder blefvo äfven hals-

huggne. Major Wrangel sattes på Warbergs fäst-

ning. (Se: Bonduppror, Daljunkaren, Engelbrekt,

Sehedin.)

•amnilackau Der qvarnar eller sågverk äro

bygda ofvan och nedan i ström, far ej den öfre

undanhålla den nedre vattnet, och den nedre icke

stämma för den öfra, vid vite af tre daler första

gången och sedan dubbelt hvarje gång. Enligt

Byggninga-balkens 20 kap. 6 § skall dammlucka

öppnas första dagen i Maj månad, der vattnet kan
skada åker eller äng. Men sedan år 1755 är

denna skyldighet framflyttad till den 10 i samma
månad, såsom motsvarande den 1 Maj, efter gam-
la stilen.

Dsmmrada (Cyprinus gibelio), en till benfiskar-

nes 2:a ordning hörande fisk, till växten smärtare
än den vanliga nidan, och i smaken sundare, fö-

rekommer i kärr från Skåne till Upland och Bo-
huslän.

nYainmspanai kallades en inkomst, hvilken for-

dom tillföll kyrkovärdarne i hvarje socken. Den
bestod af en spann af moderkyrkor och en half af

annexkyrko-herbergen, enligt kongl. brefvet d. 30
Maj 1681. Upphofvet till denna kyrkovärdarnes
förmån låg i deras skyldighet att indrifva de £
af den gamla kyrkotionden , som kronan förbehål-

lit sig vid reformationen. I samma mån detta

åliggande upphörde och en viss tiondesättning be-
stämdes, , försvann dammspannet.

Dainshyttan , tackjernshytta, i Lerbäcks socken

af Nerikes län, 5 £ mil från Örebro, tillhör

bergsmän.

Daita-avrf kallas i Sveriges lag arfvet efter den,

som dör utan slagtingår. En del rättslärde för-

mena, att namnet uppstått ifrån det gamla or-

det Danir, Dansk, emedan dermed fordomdags

betecknades arfvet efter utländsk man, som blif-

vit död i landet, och de flesta utländningar, hvil-

ka funnos Därstädes, voro Danskar. Denna här-

ledning bestrides ur flera skäl, och en annan, san-

nolikare, har blifvit uppgifven från Isländska or-

det ddinn, död, gen. ddins (dödes), då ordet så-

ledes skulle betyda död mans arf. Dana-arf var,

enligt landskapslagarne, först och främst arf ef-

ter utländsk man, som dött i Sverige. Fremlin-

gen stod ej under vanlig rättsförfattning, utan

under konungens beskydd , hvilken derföre blef hans

arfvinge. Dock gällde äfven för utländningar ät-

temäns anspråk på arf, om de bevisade sin rätt

inom natt och år. Äfven betydde dana-arf ett

sådant, hvartill inom stadgad tid ingen blodsför-

vandt anmält sig. Då tillföll egendomen konun-

gen, eller, om den döde varit prest, biskopen;

hvarförutan konungen alltid var skyldig att gifva

något Ull andliga stiftelser för den dödes själ.

Samma grundsatser förekomma sedan i den för

hela riket gemensamma landslagen. Enligt nu gäl-

lande lag tillfaller dana-arf kronan. Under hvil-

ka förhållanden det kan komma i fråga beror på
arfslagarne i allmänhet, på testaments-rätten och

på lagens stadganden rörande Svenska medborgares

rätt att taga arf i Sverige, ehuru de sjelfva be-

finna sig utomlands. Ifrån sextonde århundradet

m. m. finnas privilegier för vissa städer, att i

kronans ställe uppbära dana-arf.

Daaaborg, bredvid Tofta bro, i Kinnevalds hä-

rad och Täfvelsås socken af Småland. Det har

varit ett fäste, och anlades 1455 af konung Chri-

stian I; men blef genast intaget och besättningen

alldeles nedgjord af Svenske riksmarsken Thord

Bonde, konung Carl VHIrs kusin. Af denna eröf-

ring kallade allmogen sedan detta fäste Danatorg.
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DanabKck, i Elfsereds socken af Westergöth-

land, åtgör nu, från hemmanet Danbalt i nämnde

socken, till Bäckarp i Fagereds socken, länegrän-

sen; men var fordom gränsskillnaden härstädes

emellan Sverige och Danmark.

DauahohU) en ö vid yttersta ändan af Hisingen,

t mil från Götheborg, 1 mil N.V. från Styresö,

på Brännö ägor, kallas vanligen Liljan eller Lil-

lan, och lärer i äldre tider hafva åtgjort grän-

sen emellan Norrige och Danmark. Man har på-

stått, att denna holme varit gränsskillnaden emel-

lan både Sverige, Norrige och Danmark, hvilka

hvardera haft sin andel deraf. Danaholms möte

skall härstädes ägt rum år 951 eller 954. Orsaken

dertiil har varit den ständiga tvisten med Danmark

om Skåne, Halland och Blekinge. Konung Björns

son och efterträdare, Olof, gjorde siat på denna

tvist, men till Sveriges skada och sin egen van-

heder, ty han lät, genom sin medregent Emund
Ringsson, då upprätta en gränsskillnad på Dana-

holmen, i stöd hvaraf dessa omtvistade orter, ge-

nom uppsatta rå och rör, dömdes ifrån Sverige,

och gick gränslinjen ända till Warnanäs i Söder-

möre, 3 mil söder om Kalmar. Mötet på Dana-

holm bivistades af Emund, Upsalakonungen, Olofs

medregent, samt af Håkan Adalsten Fostre, konung

i Norrige. Några häfdatecknare förmäla, att det

varit konung Inge i Sverige, konung Erik i Dan-

mark och konung Magnus i Norrige. Alla tre ko-

nungarne spisade vid ett bord; men hvar och en

satt inom sitt rike. När Emund skulle stiga till häst,

höll Sven Otto i betslet och Håkan i stigbygeln;

så säges del i Westgöthalagen; men i den Seländ-

ska och Skånska tillägges Danmarks konung första

rummet och Sveriges är den som håller stigby-

geln. Huru förhållandet än må vara härmed, fick

Emund icke desto mindre, för sina åtgöranden vid

denna gränsskillnaden, namnet den Slemme. Gräns-

stenarne skola ännu väva synliga. Rimkrönikan

yttrar sig om denna gränsskillnad:

Mellan Sverige och Dannemark thenne XII män
Sex stena t be satte och the stå ther än,

Danaholm skiptas och i Låtta tre,

Sverige, Danmark, Norje hvar sin lott fingo the,

Tå nämdes af Danaholm — — — —
Här utanför är Danafjord. (Se vidare: Emund
Slemme.)

Danckwardt, Henrik, son till vice-presiden-

ten Danckwardt, hade utmärkt sig vid åtskilliga

tillfällen, bland andra i slaget vid Helsingborg,

der han blef sårad. Han befordrades, såsom be-

löning derför, till major vid Hamiltonska infan-

teri-regementet, sedermera till öfverst-löjtnant och

slutligen år 1716 till öfverste samt kommendant i

Marstrand. Sedan han, i Juli månad år 1719, utan

allt nödtvång ' uppgifvit denna fästning, blef han

derföre ställd till rätta, dömd till döden och i

Oktober samma år halshuggen utanför Götheborg.

Dauderyd eller Dauneryd, ett skeppslag el-

ler härad i Stockholms läns första fögderi, om-
gifver hufvudstaden på norra sidan och bar en

areal af 51,446 tunnl., af hvilka 2,528 äro sjöar

och kärr. Det innefattar Kongl. Djurgården samt

fem socknar, nemligen: Täby, Danderyd med Li-

dingö, Östra Ryd och Solna. Märkvärdigaste or-

terna äro kongl. lastslotten Carlberg, Haga, Ro-
sendal och Ulriksdal, samt bland säterierna Boge-
sund, Djursholm och Rydboholm. I förening med
Sollentuna, Wallcntuna, Wermdö och Åkers hä-

rader utgör Danderyd en domsaga. Det består af

134 l mtl. och har 4,264 invånare.

Danderyd* socken, med Lidingö, är belägen i

ofvannämnde skeppslag och inom östra Roslags

kontrakt af Upsala stift, | mil N. från Stockholm,

vid Saltsjön. Kyrkan är byggd af grefvar Banér,

och många af denna grefliga ätt äro begrafna der-

städes. Socknen hör till 3 kl. reg., har en areal af

8,887 tunnland, af hvilka 320 äro sjöar och kärr,

samt räknar öfver 600 invånare. Jemte Lidingö

består den af 24 £ mtl. Adr. Stockholm.

Danielsson» Anders. Denne ryktbare riksdags-

man, den mest utmärkte af sitt stånd, under det

nuvarande statsskicket, var född på Bondarp i Elfs-

borgs län år 1784. Efter inhemtade elementar-

kunskaper, tjenstgjorde han en liten tid såsom

tingsskrifvare, och fick derigenom en kunskap om
lagarne och lagskipningen , hvilken blef honom till

stor nytta under hans framtida offentliga lefnad.

Vid 1809 års riksdag valdes han, ehuru blott 25

år gammal, till ombud för sitt härad, och utveck-

lade derunder, jemte mycken lätthet att uttrycka

sig, ett sådant förstånd, skarpsynthet och frimo-

dighet, att han i hög grad -tillvann sig både sitt

stånds och sine kommittenters förtroende. Detta

tillväxte med hvarje ny riksdag, så att ej blott

.hans eget härad, utan äfven flera andra, valde

honom till fullmägtig, hvarigenom han slutligen

förde talan för 27 härader, d. v. s. för en tolfte-

del af hela Sveriges allmoge. Hans politiska öf-

vertygelse var den frisinnade och fosterländska,

hvilken han vid intet tillfälle tvekade att uttala,

och så orubblig den var, så orubblig var äfven

tron på hans goda afsigter, hans oskrymtade nit

för det allmänna, hans fasthet mot hvarje frestel-

se, jemväl hos dem, hvilka icke delade hans

åsigter. Hans inflytande var märkbart framför allt

under riksdagarne åren 1828—1830 och 1834

—

1835, och vid många tillfållen bestämde han stån-

dets beslut. Emellan riksdagarne var han bonde-

ståndets fullmägtig i banken eller diskonterna. Det

utöfver hans tillgångar yppiga lefnadssätt, hvarvid

han vande sig i Stockholm, de utgifter han gjor-

de, för att leda och verka på de svaga och vack-

lande, nödvändigheten att underhålla många biträ-

den för de hopade göromålen, tillika med en för

långt sträckt godtrogen hjelpsamhet, förstörde hans

enkla och ordentliga lefnadsvanor, förorsakade hans

ekonomiska obestånd, hade en skadlig verkan på
bans helsa, och lade honom i grafven, d. 22 April

år 1839, endast 55 år gammal. Hans enka er-

höll en pension af 1840 års ständer.

Danmark har, ifrån den äldsta forntid, befunnit

sig uti mångfaldiga beröringar med Sverige. Begge
länderna bebos af samma folkstam; men Danmarks

sydligare läge och olika natur har åt dess folk
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gifvit ett i vissa fall annat skaplynne än åt det

Svenska. Släktskapen år dock större än skiljaktig-

heten och språkens likhet bevittnar det gemensamma
ursprunget. Det var fordom samma språk och än-
nu i dag förstår Dansken det Svenska språket och
Svensken det Danska. Det gamla språket, gemen-
samt för begge stammarne, kallades norrana mal,

hos våra grannar Dönsk tunya. Det förändrade sig

i Danmark förr än i Sverige, och Svenskan har

bibehållit en större likhet med urspråket, hvilket

ännu talas på Island. Likasom tungomålet var ge-
mensamt, så älven den äldsta traditionen. Oden,
de nordiska, samt till en del äfven de Germaniska
folkens gemensamma gud, tillhör Danmark lika-

som Sverige. Der likasom hos oss är han både
gud och konung, ehuru Sverige var hans huf-

vudsäte i den senare egenskapen. Danmark er-

höll till konung hans son och denne stiftade Skiol-

dunga-ätten, hvilken motsvarar Ynglinga-ätten i

Sverige. Huru det äfven må förhålla sig med den

historiska Oden, är hufvudsaken likväl att den
Odinska religionen var gemensam. Der samma
folk bebo länderna, samma språk talas och samma
gudar dyrkas, blifva äfven sederna likartade. Dan-
mark och Sverige hade hvardera egna konungar,
och gränserna voro andra än i våra dagar. Skå-
ne, Blekinge och Halland utgjorde Danska länder,

åtminstone icke Svenska. Likväl voro de icke all-

tid förenade med Danmark till en stat; ty likasom
det fanns i Sverige flere kooungar på samma gång
i olika delar af landet, anträffar man sådana äf-

ven i Danmark. Men sedan det hann sammansmäl-
ta till en enda statskropp, var Skåne Danskt
Gorm den Gamle, Danmarks förste konung öfver

hela landet, regerade vid samma tid, då äfven

Sverige framstår i historien såsom ett förenadt

samhälle. Sedan denoa förändring stå de begge
folken vid hvarandras sida inom häfderna. Dan-
mark, närmare Europas medelpunkt, emoltog me-
deltidens bildning förr än Sverige. Denna bildning

åtföljde kristendomen, hvilken segrat i Danmark,
medan den kämpade i Sverige. Dess första för-

kunnande i begge länderna var dock nästan sam-
tidigt. Ansgarius blef den gemensamma aposteln.

Vikingafärderna hade bedrifvits ifrån Danmark i

större omfång än ifrån Sveiige. Danskarne eröf-

rade England, medan Svenskarne blott foro fram

såsom röfvare. Danmark och .England förenades

under Sven Tveskäggs och Knut den Stores spira.

Men konunga-ättens utgång upplöste föreningen.

Den skedde i förta hälften af elfte århundradet.

Under denna -tid var Sverige ett mägtigt rike,

ehuru mera slutet inom sig sjelf. Med Danmark
omväxlade krig, fredliga förbund och kungliga

sligtförbindelser. Erik Segersäll uppgifves hafva

uaderkufvat Danmark; men berättelsen är opålit-

lig. En gränsreglering skall hafva ägt rum vid

Danaholm; men äfven denna händelse är insvept i

mörker. En Svensk enkedrottning, Sigrid Stor-

råda, äktade Dpnmarks konung, Sven Tveskägg,
och stiftade ett förband emellan sin gemål och

Sveriges konung, Olof Skötkonung, hennes son af

första giftet Norrige eröfrades; men återtogs af

den Norrske konungasonen Olof Haraldsson. Knut
den Store inkräktade detta rike, mera genom för-

räderi än vapenmagt; men efter hans död afka-
stade Norrmännen åter det fremmande oket. Se-
dermera skiljer sig Danmarks historia för en tid

från Sveriges. I vårt land stridde hedningar och
kristne, Svear och Göther; i Danmark kämpade
Sven Estridsson om throneo med Norrska furstar,

blef ofta slagen, flydde då till Sverige; men be-
höll slutligen sin krona. Likväl grundlades under

samma tid nya förhållanden , hvilka ställde Dan-
mark i närmare beröring med vårt land. Ett krig

emellan Sverige och Norrige slutades genom fre-

den i Kongahäll 1101, der äfven Danmarks ko-
nung var tillstädes. Der aftalades ett giftermål

emellan Norriges konung, Magnus Barfot, och
Svenska konungadottern Margaretha Fridkulia. Hon
äktade i andra giftet en Dansk konung, Nils, och
blef moder åt en, son, Magnus Nilsson, hvilken på
mödernet ledde anspråk på herraväldet öfver Sve-
rige. Tiden var gynnande för sådana planer. Det

gamla Svenska konungahuset var utdödt, landska-

pernas förbund var upplöst och Westgötha-partiet

hyllade den Danske prinsen; men hans egna brott

störtade honom. Han mördade sin slägtinge, Knut

Lavard, och stupade för dennes nämnare, Erik

Emund, den mördades broder. Detta skedde i ett

ryktbart fältslag vid Fotevig i Skåne år 1134.

Men från Margaretha Fridkulla härstammade ännu

en prins, som sträfvadc efter Sveriges krona. Prins

Magnus Henriksson dödade Svenske konungen Erik

den Helige, och misstänktes hafva utsänd t den,

som mördade konung Sverker. Året efter Erik den

Heliges död föll Magnus Henriksson för Carl, ko-
nung Sverkers son. Nu upphörde de långa inre

krig, hvilka plågat Danmark. De slutade med
Waldemar den Stores seger. Danmarks mest ly-

sande tidehvarf var inne. Konungarne Waldemar
voro tillika eröfrare och missionärer. Under de-

ras spira blef Danmark ett mägtigt rike; dess

kraft var rigtad åt Tysklands Östersjökust, och de

gjorde korståg ända in i Lifland och Estbiand.

1 Sverige fortfor en strid emellan Erik den Heli-

ges och konung Sverkers ätt. Den senare var

Danmarks vän, och fann, under motgångar, ett

skydd i detta land. Konung Carl Sverkerssons en-

ka flydde till Danmark, och Sverker Carlsson strid-

de med Danska hjelptrupper vid Lena och Gestil-

ren i Westergöthland; men olyckligt. Efter hans

död vände sig förhållandet. Hans besegrare, Knut

Eriksson, slöt fred med Danmark, och ingick gif-

termål med en Dansk prinsessa, konung Waldemar
Seiers syster. Ifrån denna tidpunkt var Danmark
Erikarnes bundsförvandt. Dess fiender voro Fol-

kungarne, sedan Sverkerska ätten utdött. Slagen,

flydde Erik Eriksson till Danmark 1229 och med
Dansk hjelp återtog han thronen 1234. Sådant

var Danmarks deltagande i Sveriges öden, näst

före Folkunga-regeringen. Vid medlet af 1200-

talet nppstodo nya förhållanden. Waldemar Seier

hade öfverlefvat sin magt, och på hans död följde

nya olyckor. Konung Erik Plogpenning mördades

af sin egen broder; denne, konung Abel, föll för
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en okänd hand; den tredje brodern, Christoffer,

dog af gift; konung Erik Glipping lönmördades af

missnöjde herreman, och lemnade ett barn på thro-

nen. Detta barn var Erik Menved, sedermera en

konung med kraft och allvar. Folkongarne be-

herrskade Sverige. Slägtskap ägde rum emellan

konungahusen; Birger Jarl var gift med konung

Abels enkedrottning, Waldemar med Erik Plog-

pennings dotter. Men Danmarks inflytande på Sve-

rige börjar huvudsakligen , då Erik Menved tog

konung Birgers försvar. De voro svågrar på dub-

belt sätt, emedan de äktat hvarandras systrar. Så-

som Erik Menved hjelpte Birger, så hade Erik

Glipping hjelpt Magnus Ladulås och hertig Erik

emot sin broder Waldemar. Så finner man att

Danmark medlade i Sveriges inre strider, afslöt

freden i Helsingborg 1310, hvilken beseglade Sve-

riges delning, och bjöd en tillflyktsort åt den fall-

ne konung Birger, då han flydde sina mördade

bröders hämnare. Birger dog i Danmark. Erik

Menved lefde då ej mera. Hans bror, konung

Christoffer, bar konunganamnet i en olycklig tid.

Riket sönderföll; men Waldemar Atterdag, en re-

gent af stora egenskaper, förenade åter de sön-

drade delarna. Under dessa Danmarks inre strider

hade Sverige vunnit Skåne. Det skedde 1332,

genom köp. Landet innehades af de Holsteinska

grefvarne under forpantning , och löstes in af Sve-

rige. Men likasom Sverige begagnade Danmarks

svaghet för att vinna Skåne, så bemödade sig

Waldemar Atterdag, under Sveriges inre strider,

att återvinna det. Magnus Smek, i strid med sin

son och med rikets mägtige, uppoffrade Skåne,

för att vinna konungens af Danmark beskydd.

Skåne förblef i århundraden en Dansk besittning.

Nu inträdde den ryktbara Kalmare-föreningen. Ko-
nung Håkans enka, dotter till konung Waldemar
i Danmark, som redan innehade Danmarks och

Norriges throner, förband med dem äfven Sveri-

ges, genom den s. k. Kalmare-unionen , år 1397.

Danmarks konungar behandlade Sverige såsoro ett

lydland, och deras embetsmän misshandlade folket.

Detta försvarade sin rätt igenom uppror, och för-

eningen alstrade strider i stället för samdrägt.

Christian n:s blodiga våldsamheter löste den helt

och hållet. Blekinge återlemnades åt Danmark, ef-

ter Malmö Recess 1524, och Bohus län 1532, då

Christian Tyrann, den gemensamma fienden, hota-

de med anfall. Farligare var successionskriget i

Danmark, efter konung Fredrik I:s död. Den af-

lidnes son, prins Christian, hade till betydlig del

att tacka Gustaf Wasas bistånd för sin krona.

Den senare befordrade på samma gång sin egen för*

del emot anspråken från Lybeck, som i dessa strider

brukade konung Christian H:s namn. Men för Gu-
staf I uppkom en betydlig fordran, hvilken Dan-
mark sent omsider gäldade. Nya klagomål å ömse
sidor uppfyllde hela Gustaf I:s tid, och Brömsebro-
fördraget, hvilket skulle utgöra en förlikning af

gamla tvistepunkter, återställde ej förtroendet.

Danmark slöt serskildt fred med Lybeck och kej-

saren, Christian Tyranns beskyddare, och intog

Sveriges tre kronor i sitt vapen. Gustaf Wasa

var gammal ock älskade freden; men emellan Brik

XIV i Sverige och Fredrik U i Danmark fördes

ett krig med vexlande lycka. Striden gällde Gott-

land, vapnet tre kronor och Elfsborgs fästning.

Dessutom möttes Sveriges och Danmarks vapen i

Lifland, der en Dansk prins innehade en del af

landet. Den vigtigaste frågan var om Elfsborg,

Sveriges enda punkt vid Nordsjön, så länge Dan-
mark innehade Bohuslän och Halland. Den återköp-

tes 1570, vid fredsslutet i Stettin, förlorades under

Carl IX och Gustaf Adolf samt återlöstes i Knäröd.

Frågan om riksvapnet blef oafgjord , och Gottland

förblef i Danmarks våld. Danmarks öfverlägsenhet

var nu afgjord. Men snart förändrades ställnin-

gen. Genom freden i Brömsebro, år 1645, erhöll

Sverige Jemtland, Härjeådalen, Halland, Ösel och

Gottland, och i Roeskildska freden, år 1658, Skåne,

Blekinge och Bohus län. Danmark har aldrig kun-

nat återtaga dessa länder. Försök gjordes tvenne

gånger af konung Christian V under Carl XI:s tid

i Sverige, samt af konung Fredrik IV under Carl

XIl:s krig. Krigen under Christina och Carl X ut-

giogo ifrån Danmarks oro öfver Sveriges magt i

Tyskland och håg för eröfringar. Danmark var en

opålitlig granne under trettioåriga kriget och hin-

drade Sveriges handel genom Sundska tullen. Bland

vilkoren i Brömsebro-traktaten var äfven fullkom-

lig tullfrihet för Sverige. Då Carl X fördjupat

sig i Polen och var i fiendskap med kejsaren och

Brandeoburg, ville Danmark hämnas sina nederlag.

Men föga hjelp erhölls af bnndsförvandterne , inom

sig var staten svag och söndrad, sjömagterna så-

go gerna Skåne skiljdt från Seeland; Carl X gick

öfver Balt, och förlusterna i Roeskild voro ett ound-

vikligt offer för hela rikets bestånd. Väl hade Dan-

mark bättre lycka i det nya krig, som oförtof-

vadt utbröt, samt i Holland en nitisk bundsförvandt.

Ty likasom sjömagterna gynnade Sveriges besitt-

ning af Skåne, så fruktade de för Danmarks full-

komliga fall. Derföre blef Roeskildska fördraget

lagdt till grund för det, som gjorde slnt på
kriget efter Carl X:s död. Nya förhållanden upp-

kommo genom Sveriges slägtskap med Holsteins

hertigar. Desse voro utaf samma stam som Dan-

marks konungar. Svagare än dessa och blottställ-

de för deras ärelystna angrepp, behöfde de ett

stöd. Sverige lemnade det och hade, genom sitt

förbund med Holstein , alltid en fot inom Danmarks

gräns. Förbindelsen befastades med giftermål. Re-
dan Carl IX hade ägt en drottning ifrån Holstein,

Carl X på samma sätt och Carl XI gifte bort sin

dotter med en hertig utaf Holstein. Då Christian

V i Danmark anföll Holstein , trädde Carl XI emel-

lan med Sveriges magt till dess försvar, år 1689,
och den Svenske konungens giftermål med en Dansk
prinsessa skadade ej förbindelsen med Holstein.

Carl Xn:s stora krig begynte med ett Danskt an-

fall emot Holstein. Freden i Traventhal 1700 fö-

reskrefs af Sverige. Efter slaget vid Pultava för-

nyades kriget. Sveriges storhet var bruten; men
Skåne försvarade sig. Stenbock segrade vid Hel-

singborg, och alla Sveriges nederlag voro icke

tillräckliga att återgifva det åt Danmark. Tven-
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ae gånger framskymtade sedermera en plan att

förnya Kalmare-unionen. Åren 1748 och 1810
var Danmarks konung eUer thronföljare ifrågasatt,

•It valjas till thronföljare i Sverige. Danmark
stöt sig närmare till Ryssland och anföll Sverige

änder kriget 1788; men tvangs till fred af Sve-
riges buodsförvandter, England och Preussen. Nya
strider blefvo en följd af Napoleons envälde inom
Anropa. Danmarks förband med honom hlef för-

derfligt for detta land; förlasten af Norrige ut-

gjorde följden derutaf. Freden i Kiel är den si-

sta, som behöft afsiätas emellan oss och Danskar-

ne. Nu mera synes allt gammalt hat vara glömdt,

ock gemensam svaghet förenar de begge folken.

Känslan af en lika härkomst har tagit ut sin rätt.

Ehuru politiskt skiljda under olika regeriogssätt,

känna Svenskar och Danskar hvarandra ej blott så*

som vänner, utan ock såsom stamförvandter. En
isre enhet bildas starkare för hvarje dag. Ungdo-
men har knutit bandet, och framtiden tillhör den.

umark) en socken i Waksala kontrakt och

härad af Upsala stift och län, | mil S.O. från Up-
atla, hör till 2 kl. preb. Redan under påfvi-

ska tiden var den ett prebende under femte ka-

aeeikatet i Upsala, hvilket konung Magnus Ladu-
lås stiftade på sin födelsedag, och det blef år

1635 forordnadt till prebende-gäld åt en theologie

professor vid Upsala universitet. Kyrkan, rymlig

•ca välbyggd, är uppförd af tegel, samt håller inom
uren 14 alnar i bredd och 64 alnar i längden.

Kyrkobyggnaden börjades år 1161, och uppfördes

på de, under Carl Sverkerssons anförande, slagne

Danskames bekostnad, samt kallades Danmarks kyr-
ka, tOl minne af det fältslag, hvilket året förut,

d. 18 Maj, här stod emellan konung Erik IX eller

den helige och Danske konungen Henrik Skateler,

som ville uppsätta på Svenska thronen sin son Mag-
nus, hvilken var Svea konung Ragvalds dotterson.

Konung Erik blef af en öfverlägsen styrka öfver-

vmnen samt halshuggen; men sedan Svenskarne

hunnit samla sig, hämnades de hans död och slo-

go, nnder Helsingarnes höfvidsman Fale Bures an-

förande, både konung Henrik och hans son Mag-
nus. Enligt sägen skall kyrkan förut varit kal-

lad Nonna, och stått på en backe vid Nontuna
by, midt emot Ulltuna kungsgård, hvilken ligger

på andra sidan Fyris-ån. Härifrån skall kyrkan,

efter nämnde slag, blifvit flyttad till det ställe,

der hon nu står, hvarefter den fått benämningen

Danmarks kyrka; men denna berättelse saknar all

trovärdighet och ej ett enda historiskt spår kan

nertill upptäckas. Den höga tornspetsen och de

fyra småtornen på hvardera pelaren omkring cho-

ret afbrunno d. 5 Juni 1699 genom åskeld, och

äro sedan icke återställda. Tornmuren, som rem-
sade genom det häftiga åskslaget, blef sedan för-

stärkt med ett väldigt jernband. Ursprungligen

kar kyrkan icke varit så stor som hon nu är. Hon
har inuti varit utsirad med åtskilliga målningar ur

bibliska historien och med helgonbilder m. m.;

nen är nu öfverallt bvitlimmad. Flera grafste-

nar finnas i kyrkan; den öfver pastor Olaus Jo-
kaaais af år 1577 är äldst. Flere runstenar an-

träffas äfven invid kyrkan och trakten derom-
kring, till ett antal af 17 stycken. — Fattigför-

sörjningen förvaltas af en ständig direktion med
pastor till ordförande och sex ledamöter. — Skol-

undervisningen besörjes med 1847 års början af

en skoldirektion och skolan blifver såsom hittills

fast. Den börjades på 1700-talet af då varande

klockaren Marcus Öhman. — Genom allmänt fatta-

de och af landshöfdinge-embetet stadfåstade soe-

kenstämmo-beslut har man sörjt för sedlighetens

och ordningens uppehållande ibland så väl äldre

som yngre. Folket i allmänhet är gästfritt och gif~

mildt, samt älskar renlighet och snygghet; dess huf-

vudkarakter är en viss sjelfständighet, hvilken sträf-

var att lösgöra sig ifrån allt, som sätter dem i nå-
got beroende eller lägger band på deras frihet, och
häraf kommer snarare, att Danmarks-boerne mer-
endels äro de förste i hela fögderiet, som på ut-

satt dag erlägga sina kronoutskylder och andra ut-

lagor, än derföre att de äro bättre lottade än
grannarne i orten. Klädedräkten är enkel och
snygg, ehuru den närmar sig bruket i städerna. —
Giftermål afslutas dels med och dels utan ordent-

liga förlofningar. Sedan kontrahenterne erhållit

giftomans samtycke, följa de hvarandra till staden

och köpa vexelvis fästningsgåfvor, bestående af

ring och kläder, stundom ock några silfverpjeser.

På andra och tredje lysningsdagen emottager den

blifvande bruden gåfvor af sina ungdomsvänner

bland flickorna. Aftonen näst före bröllopsdagen

infaller den så kallade svennqvällen , då brudgum-
men skall, såsom det heter, dansa ifrån sig alla

flickor. I hans hem är då lika stor tillrustning

som i brädgården. Bittida på morgonen bröllops-

dagen samla sig hos brudgummen, jemte presten,

alla dem ban å sin sida bjudit till bröllopet. Ef-

ter intagen frukost reser man till brudgården, för

att åter sätta sig till bords; ju större skaran är,

som åtföljer brudgummen, desto hederligare an-

ses det. Under vägen hör man toner från klari-

netten och fiolen, och vid hvarje grind, som ge-
nomfares, utströr brudgummen rikeligen löspen-

ningar. Hans föräldrar förblifva hemma och und-

fägna dem , hvilka äro bjudna endast på utridnings-

kalaset; de komma ej till brudgården förrän dagen

derpå. Bröllopet firas merendels på någon sön-

dags-eftermiddag, höstetid
x
eller under julhelgen. År

bruden, såsom det heter, kronbrud (har rättighet att

bära krona), hvilket börjar blifva allt mera säll-

synt, så klädes hon uti närmaste gård i byn, dit

presten, med brudgum och gäster, under musik,

begifver sig, för att fullborda vigseln-, som nu

mera alldeles försvunnit från kyrkan. Så snart

bruden förnimmer, att brudgummen är i antå-

gande, skyndar hon, att, obemärkt af honom, ge-

nom fönstergardinen eller dörrspringan skåda sin

utvalde, innan han far se henne, annars glömmer
hon aldrig den olyckliga händelsen och äktenska-

pet blir icke lyckligt. Efter fullbordad vigsel

och lyckönskning af hvar och en serskildt, åter-

vänder presten, med de nygifta åter till brudhu-

set, der han, jemte brudparet, tager sin plats vid

bordet på högra "sidan om brudgummen och sitter
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så en halftimme i väntan på gästerne, hvilka må-
ste uppsökas af värdarne ute på gården, samt

tvingas ocb ledas till bords. Brudparets väl-

gängsskål drickes vid bordet under musik, mer-

eodels i vin och punsch. Af brudgummen och

gästerne insamlas penningar åt bruden och gåfvor

af föräldrar aflemnas till brudparet. Måltiden bör-

jas med en välsignelsebön af presten, och slutas

med tacksägelse och sång. Derefter öppnas dan-

sen af presten och bruden. Ungefär kl. 2 å 3

på morgonen andra dagen dansas kronan af bru-

den, då hon med förbundna ögon omgifven af

alla flickor, under ringdansen sätter kronan på

en af dessa, hvilken tros blifva brud dernäst och

fortfar så intill den sista. Hvar och en, med

hvilken hon dansar, måste då erlägga penningar

åt spelmännen. Under tiden lyftes bruden på en

stol och dricker, under de andras hurrarop, alla

flickors afskedsskål, samt "alla gummors tillkom-

mande skål* (meningen är: alla tillkommande gum-

mors skål). Nu göra gummorna anspråk på bruden,

som fasthålles så länge som möjligt af flickorna,

hvilka slutligen utlemna henne, och dansen börjar

ånyo. Enahanda är förhållandet med brudgums

-

dansen, ehuru den går något hurtigare och Ulli-

gare till väga, och då gubbarne skola taga brud-

gummen ifrån gossarne, är striden ofta nog så häf-

tig, att den icke slutas förrän brudgummens kläder

brista och han sjelf far någon skråma. Sedan af-

lägsna sig brudparet och inkommer, efter en stunds

förlopp, i ungfars ocb ungmors kläder, åtföljdt af

brudtärnorna och brudsvennerne , hvilka taktmes-

sigt efter musiken, svänga de brinnande ljusen, dem

de bära till det unga parets ära, hvilket nu skall

traktera gästerne med ungmorsmaten , bestående af

äpplen, konfekt, bakelse och sirapsbrännvin. Der-

efter börjas ungfars- och ungmors-dansen, och när

den är slutad, sker ordentlig bordsittning, hvar-

vid qvällsvard intages. KL 6 på morgon blir allt

tyst. De unga tu gå i brudsäng; men de ogifta

lägga sig i syskonbädd öfver hela brudstugan på

halmkärfvar, gossar och flickor om hvarandra. De

gifta söka hvilan i angränsande rum eller grann-

gårdar. Vid middagstiden börjar lif och rörelse

på nytt. Ungparet är då först i ordning och

kommer med frukost till alla gästerne på sangen.

När desse åter samlat sig i brudgården, begyn-

nes dansen ånyo, och fortsattes till dess man på

eftermiddagen kl. 4 å 5 sätter sig till bords,

för att förtara stekdoppet. Tvenne vidunderli-

ga masker, en man och qvinna, inträda nu och

räcka hvar sin löjligt utstyrd håf till gäster-

ne, som deri måste offra några slantar, hvilken

insamling tillfaller den så kallade diskvaskan; men
det komiska paret har sedan flera lustiga upptåg

för sig, och ju mera det lyckas att narra gä-

sterne till skratt, desto bättre har det spelat sin

rol. Dansen, som åter börjar efter slutad måltid,

fortgår sedan hela natten. På tredje dagen bry-

ta några gäster upp och återvända hem. Ännu är

likväl icke bröllopet slutadt; ungmor skall serskildt

en dag undfägna alla flickor, hvilka gifvit henne

lysningsgåfvor och icke varit bjudna till bröllops.

För deras skull sker åter gästabud och dans. Så
firar, efter gammal sed, allmogen i det Svenska

Danmark sina bröllop. För 30 till 40 år tillbaka

skedde alltid vigsel i kyrkan vid gudstjenst; alla

kommo då till bäst, med brudgummen i spetsen

framför sig. Bruden åkte i täckt åkdon och så

långsamt, egentligen på hemvägen, att hela brud-

skaran två och två i sender hunno fram till bröl-

lopsgården och emottogo undfägnad, samt tillbaka

igen i sina led, innan brud och brudgumme träd-

de inom brudgården. — Barndop ske ständigt hem-
ma eller i prestgården, aldrig i kyrkan. I fordna

dagar redo faddrarne med barnet i famn till kyrkan,

på en sön- eller helgedags-morgon och skedde dop-

akten före gudstjensten; den ogifta qvinnfaddern för-

de barnet sedan hem till modern. Vanligen förrättas

nu barndop på någon söcknedags-eftermiddag. Pre-

sten emottager barnet af den gifta qvinnfaddern och

lemnar det efter vattenbegjutningen till ungfaddern,

som slutligen frambär det till modren. De så kalla-

de tvålpenningarne åt den nyfödde insamlas icke vid

bordet, såsom i många andra socknar är brukligt,

utan går hvarje gäst, efter slutad måltid, till bar-

naföderskan och tackar för maten, under det han

trycker en sedel i hennes hand. På större barnsöl

är icke ovanligt, att denna afgift stiger till 20 å

30 R:dr Rgs. Dagen efter återkomma graonarne

på frukost. — Gra/öl eftergifva icke bröllop i till-

redning. Är huset bergligt begrafves den aflidne

på en söndagsmorgon. Presten reser då jemte gä-
sterne på frukost till grafölsgården , hvarifrån han

begifver sig så tidigt med liket att icke gudstjen-

sten uppehälles. Under sammanringningen bäres li-

ket på bår till grafven. Likkistan är alltid prydd

af en fot- och bufvudplåt och ett kors på locket,

stundom äfven stjernor och försilfrade fötter. Efter

predikans slut hålles personalier öfver den aflidne

och på den grafvård , hvilken sedermera uppreses öf-

ver den döde, fastas korset och plåtarne, på hvil-

ka födelse- och dödsdagen samt en lämplig psalm-

vers äro skrifna. Efter slutad gudstjenst reser

man åter till grafölsgården på middag. Sällan ser

man då den efterlefvande maken vid bordet och så
länge sorgetiden räcker finner man aldrig de sör-

jande, med den öfriga församlingen, i kyrkan sti-

ga upp när tron och evangelium läsas. Qvinnorna

se icke en gång upp, utan sitta, såsom tecken till

djup sorg, med höljda och nedböjda ansigten i sin

kyrkobänk. — Ibland säterier i socknen är Hammarby
märkvärdigt, genom den store naturforskaren Carl

v. Linné, som ägde det. — Falebro är, från hedna-
tiden, härstädes känd under åtskilliga namn, så-

som Fagra eller Fagrada bro; emedan orten eller

byn förmodas då hafva blifvit kallad Fagra, efter

af en vid Danmarks kyrka belägen åker, hvil-

ken i Upsala domkyrkas jordebok af 1498 kalla-

des Fagra Wrcta. — Socknen räknar 1,025 invå-

nare, består af 78
J-

mtl. och har en areal af

11,201 tunnland, af hvilka endast 20 äro sjöar

och kärr. Adr. Upsala.

IBunuiarks-lioliuen , en liten ö vid inloppet

till Skurö sund, omkring 1 mil från Stockholm.

På denna ö bodde för 10 år sedan en torparenka
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-Géota Jaiiobsi^r, född t Wemamnland år 1736.

Hos ock keanes man utgjorda de enda invåaarne

på denna HUa ö. Deraa enda barn afled vid 10

åts ålder. Efter 32 åra saminaiilefuad dranknede

wuen ock eokan qvarbodde aedan på holmen,

émt kon tiflbragte ett verkligt eremitlif. Hennes

sällskap bestod af en get ock en katt. Den för-

ra måste kon slagta, i brist på föda åt nju-

ta*. I saknad af ljns måste gamman ttflbringa

de långa häst- ock vinteraftnarna i mörkret, otan

att, i sin enfald ock frihet från alla passioner ock

begår, plågas af ledsnaden. I anledning af en på-

kommen sjukdom flyttades kon år 1835 öfver till

fräta landet, till en annan gamma, för att åga

något sällskap. Hon tillfrisknade; men ovanan vid

umgänge, en förändrad diet, smaken för kaffe, hvil-

ket kon kår oftare hade tiBfalle att erhålla, änder-

gtåfde hennes helsa, så att kon afled följande året,

i en ålder af 108 år.

minneman betyder detsamma som en svarsgod,

laggild man, ock vid våra nordiska förfaders buöl-

mm drack man daanemannens och daaneavinnans

,

d. s. det nygifta parets skål.

maanemerat en socken i Örbyhus kontrakt och

Olands hårad af Upsala stift ock lån, 4 mil Jtf.N.O.

från Upsala, kor till 3 kL konsist.; märkvär-

dig i anseende till hårvarande jerngrufvor. Sock-

nen består af 26 f mtl. ock kar 1,058 invånare,

»as* areal utgör 13,284 tunnland, af kväka 1,850

in» sjöar ock kärr. Adr. Upsala.

msanemota jerngrpfvor i Dannemora ock Films

socknar, 4 mil från Upsala, äro ibland de äldsta,

största och yppersta i riket. Deras ålder raknäs

ifrån slutet af femtonde århundradet. Halmstrec-
ket, omgifvet af sjöar, ängar ock kärr, ligger i

!f.N.O. ock S.S.V. samt kar omkring £ mil i läng-

den ock 1,000 alnar i bredden. Grufvoma äro in-

delade i trenne så kallade fält, kvilka kafva 70
•tycken, dels ödelagde, dels öppna skärpningar,

med 30 arbetsrum. Dessa grufvor harva innehål-

mS mer ock mindre lönande malm ock var silfver-

borgsgrafvaa en bland de förnämsta. Den fick sitt

namn deraf att silfver ock blyglanser funnits i jera-

malmen då grufvan uppfanns. En fjerdedel af den-

na grufva blef år 1480 af riksföreståndaren Sten

8ture d. ä. skänkt till erkebiskopen i Upsala Ja-

kob Ulfsson. I början trodde man att dessa gruf-

vor ägde mycket silfver. År 1 532 erhöll riksrå-

det Erik Fleming, en borgare från Stralsund, Joa-

chim Piper, Steffen Saxen och några andra Tyskar,

tillstånd att bearbeta Dannemora-verken. År 1579

anbefallde konung Johan III att kär skulle inrät-

tas ett mynthus. Malmen som kär brytes innehål-

ler Ifrån 20 till 80 proc. jernond; men, blandad

med andra malmsorter, ger den omkring 40 proc.

Boss obetydliga kalt af svafvel ock fullkomliga

brist på fosforsyra gör, att Dannemora-jernet al-

drig år bvarken röd- eller kaUbsäckt och dess

mronstenshalt verkar dess benägenhot att öfvergå

till stål, samt gör det bvad man kallar en- eller

njoHfående, elkwr, att det smälter utan tillsats af

andra ämnen. Förutan järnmalm finnes kär äfven

tmrgbcck, berg)», bergkork, bergläder, amåant,

akta ock sOax lamillatas, samt potytottias, gipi-

druser, granater, kristaller ock topasfiussar. Den
största af grufvoma är Storrymningen med 0?
famnars djup; likväl finnas äfven af större djuplek,

såsom Jungfru- ock Ungkarls»grufvorna 85 ock 84
famnar. — Af den närbelägna grufsjön, kvars yta

ligger ända till 28 fot öfver den så kallade dag-
klyftan, kafva grufvorna mycket vatten; men tid

efter annan kafva åtgärder vidtagits för att hin-

dra vattnets inträngande. Före 1694 var en konst-

ledning vid ett vattenfall inrättad till vattenupp-

fordriag, den var 2,723 alnar lång, och drefs af

ett hjul om 20 alnar i diameter. År 1734 inrät-

tade direktören Mårten Triewald en ångmaschin för

samma ändamål; men denna uppfinning var ännu i

sin barndom och misslyckades. År 1805 byggdes

åter en ångmaschin af 10 hästars kraft, och år

1810 åter en, som kostade 13,333 R:dr 16 sk.

B&o; men uppbrann året derpå. Den nuvarande

uppfördes sedan ock kostade 25,333 R:dr 16 sk.

B:ko, hvarti] l bränslet tages från de trenne, år

1696, till Dannemora grafvebolag donerade större

skogstrakter i Rasbokinls, Morkarla, Tegelsmora

ock Films socknar, om tillhopa 6,482 tunnlands

vidd. Numera har man med de största kostnader

ock ansträngningar lyckats freda grufvoma från

sjöns inbrott, och under loppet af år 1841 kafva

äfven tveane grufvor blifvit länsade från vatten,

kvilket numera lärer endast genom konstkraften kan-

na ifrån alla grufvorna uppfordras. Malmbrytningen

kar under åren 1838—1842 uppgått till 670,063

skepprd viktaalievigt , eller till 114,012-J- skepp:d

per asedinm årligen, hvilket är 8,650 skeppid me-
ra än under hvartdera af de nästförutgångna 5

åren. Hela brottuppfordringen ur grufvorna har

utgjort 17,722 kubikfamnar löst berg, motsvaran-

de 9,5694 kubikfamnar fast klyft eller tomrum i

berget, hvarmed grafvomas rymligbet under dessa

5 år blifvit ökad. Då 17,722 kubikfamnar eller

478,494 kubikalnar löst berg blifvit brutne med
en malmvinst af 570,063 skepprd ock en kubikaln

malm gifver 3 skepp:d, följer deraf, att malmen

utgjort 39,71 proc. i volym af kela brytningen.

Grnfvuförlaget har uppgått, under samma tid, till

on sammanräknad summa af 705,041 R:dr Rgs,

eller per medium årligen till 141,008 R:dr. Mal-

mens brytningspris är således i medeltal 1 &dr 11

sk. 4 r:st. per skepp:d. Malmafsändningen till bru-

ken uppgår till omkring 99,508 skepprd årligen,

och grufvoma förse ej allenast jernbruken i Upsala

ock Stockholms län med malm, utan äfven Utansjö

ock Strömbacka bruk i Hernösands ock Gefleborgs

län. Största delen af det häraf vunna jernet skep-

pas på England. — Arbetsstyrkan utgör 347 per-

soner ock hela den folkmängd, som vid grufvan

underkålles, var, vid 1842 års utgång, 1,336 per-

soner. Flera betydliga bergras kafva, särdeles un-

der åren 1841 ock 1842, ägt rum, kvarigenom

nere personer blifvit mer ock mindre skadade och

2 ikjälsmgne. — Det af ålder öfliga aflöningsät-

tet, att arbetarnas förtjänst betalas till hälften med

kontanta penningar ock till andra hälften med råg

ock korn, bibehålies ännu, och afspannmålen har er-

39

Digitized by



302

fordrats 3,362 tumör. Åfven ffir grufvu-arbetar-

nes barn beredes förjtjenst genom passande arbete

med sa kallad sylsofring eller urplockning af det

finskäriga brott, som nr grufvorna uppfordras,

hvarigenom barnen årligen förtjena omkring 3,000

R:dr Rgs, ocb erhålla derjemte | tunna säd i

månaden.

»annlcke, annex till Langhem (Längjum), är be-

läget i Kinds kontrakt af Götheborgs stift, 3 mil

ö. från Borås, består af 8 * mtl. och har 728 in-

vånare. Kyrkan är byggd af sten och har mål-

ningar i taket. Socknens areal utgör 10,484 tunn-

land, af hvilka 1,240 äro sjöar och kärr. Adr.

Svenljnnga.

Dannäi, annex till Bolmsö, är beläget i Westbo
kontrakt af Wexjö stift, Jönköpings län, 9| mil

S.S.V. från Jönköping. Kyrkan står på Dannäs

säteris grund, uppförd af sten; har, under åren

1815 och 1816, dels blifVit utvidgad, dels försedd

med torn, så att hon nu är rymlig och äfven vac-

ker. Socknen består af 15 £ mtl. och har 585 in-

vånare. Dess areal utgör 9,419 tunnland, af hvil-

ka 2,130 äro sjöar och kärr. Inom socknen lig-

ga trenne säterier: Stora Dannäs, samt Stora och

Lilla Gafle. Det förstnämnde är det betydligaste

samt utgör 5 hemman och \ rå och rör, med 24
torp. Adr. Wernamo.
Dansa vackert» en folklek, som förekommer in-

om östergöthland , Småland och på Öland. De le-

kande taga i ring och sjunga: "Dansa vackert,

dansa vackert, dansa vackert, som jag! Hej lirum

oeh hej larum och hej! Gör som jag sa'!
n En

person uti ringen gör en åtbörd, eller härmar ett

haridtverk, m. m., efter eget godtfinnande, och

sjunger t. ex. "Dansa vackert, dansa vackert, dan-

sa vackert, som jag! Sätt handen i sidan, sätt

handen som jag!" eller: "Sätt tummen i vädret,

sätt tummen som jag!" Detta eftergöres af alla

uti ringen. — Hvarje person uppger, i sin ord-

ning, någonting nytt, hvilket de andra efterhärma.

På vissa orter utföres denna lek sålunda, att icke

blott den senast uppgifna åtbörden, m. m. uppre-

pas af alla deltagande, utan de föregående förnyas

tillika, ifrån den första intill den sist framställ-

da. Musiken till denna folklek finnes i Arvidssons

Svenska Fornsånger, del. III.

Danska Stttket. Sedan skansen vid Tingebro i

Högsby socken af Kalmar län blifvit, år 1612, in-

tagen af Danskarne, skola de hafva framträngt på
en obanad skogsväg åt Sunnerbo härad; men vid

Jutebackarne
, £ mil från Staby, var vägen genom

förhuggningar stängd för fotgängare, så att fien-

den måste vända om, och flere gårdar i socknens

sydvestra del blefvo således skonade. Hindrade af

bråtar och förhuggningar öfver allmänna vägen

ofvanom Högsby kyTka, måste Danskarne vika af

åt höger, ned i dalen vid Emm-ån; men här fö-

restod dem ett svårt nederlag. I ett smalt pass

emellan ån och skogen, vid torpet Besebacke på
yttre Wallåkra ägor, hade bönderne gräft en löp-

graf tvärt öfver ängen och täckt henne med stän-

ger och torf. I flykten rusade en mängd fiender

öfver detta ställe; men drunknade. Stallet synes

ännu, under namn af Danska Staket Dansko kev

fålhafvareo Gerdt Ranxow led på detta återtåg en

ganska betydlig förlust; ty bönderne hade dolt sig

i skogarne bredvid landsvägen, och anföllo de fly-

ende, så att vägen var full med döda och sårade.

Dantviffer Hatipt* Gustaf Adolf hade, under

fälttåget i Polen, år 1627, intagit rastet Dantsi-

ger Haupt, utanför Dantzig, och ville derifrån sö-

ka eröfra den s. k. Klein Werder, för att . så-

lunda påskynda stadens öfvergång. Natten emel-

lan d. 23 och 24 Maj inskeppades derföre 1,200

man, för att gå öfver Weichseln; men företaget

blef för tidigt upptäckt af fienden, och Svenskar-

ne återvände, icke utan förlust. En af huvudor-

sakerna härtill var, att konungen blef sårad i uader-

lifvet, såsom nan sjelf trodde, dödligt; men lyck-

ligtvis var såret icke farligt, ehuru kulan först

flera veckor efteråt kunde uttagas. Emellertid för-

orsakade detta något dröjsmål i härens rörelser,

och Dantzig blef räddadt.

lianviken. Då konung Christian I, som från

Danmark inkallades af den med Carl VIII miss-

nöjde, mägtige erkebiskopen Jöns Bengtsson Oxen-

stjerna, år 1471 d. 11 Okt. kämpade i slaget vid

Hrunkeberg med riksföreståndaren Sten Sture d. ä.,

berättas han, illa sårad, hafva låtit föra sig till

ett ställe, som var i Daaskarnes våld, och der

hafva låtit utdraga en pil, som skadat honom i

munnen och halsen, så att flere tänder fallit ut;

och blef detta ställe derefter kallad t Tandviken,

äfven Danviken, och är beläget öster om Söder-

malm af Stockholms stad, emellan Saltsjön och

Hammarby sjö. Den barmhertigbets-inrättning

,

som benämnes Danviks hospital, inbegriper tvenne

till deras ändamål och egenskap hufvudsakligen oli-

ka afdelningar. Den ena, det egentliga hospita-

let, -hvarest orkeslöse, fattige och kroppsligt sju-

ke samt mindre vetande personer vårdas och för-

sörjas. Den andra: dårhuset, der vansinniga emot-

tagas till förvar ocb läkare-behandling. Hospita-

let är stiftadt af konung Gustaf I, som, efter klo-

ster-iniättningarnes upphäfvande, förordnade år

1531, att Gråbrödra-klostret å nuvarande Rid-

darholmen skalle bhfva ett helige-ands-hus, uti hvil-

ket sjuke och fattige borde vårdas och uppehål-

las, samt år 1551 , då hospitalet ifrån Gråmunkehol-

men flyttades till Danviken, lät der uppbygga ho-

spitalshus och kyrka. All den ränta, som förut

ingått till S:t Clara kloster, helige-ands-huset, 8'X

Görans hospital, själagården samt söndags- och

fredags-allmosehusen, blef 1531 detta hospital un-

derlagd, och konung Gustaf 1 skänkte sedermera

till detsamma, af sina arfvegods, de i grannska-

pet belägne hemmanen Hammarby, Sikla, Jäcla,

Skurö och Dufvenäs, hvilken gåfva bekräftades

af drottning Christina år 1636 och af konung
Carl X åren 1653 och 1660. Af konung Gustaf

II Adolf anslogos äfven åtskilliga andra hemmans-
räntor ocb förmåner åt hospitalet, hvarå Carl XI
1682 meddelade bekräftelse; äfvensom drottning

Ulrika Eleonora, sedan bospitalshuset och kyrkan

förfallit, år 171 lät af sten uppbygga dessa 4us,

hvilka ännu begagnas för ändamålet. Kyrkan invig-
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4ts år 1725. Dårhuset vid Danviken år en i se-

mm tider tillkommen, med hospitalet förenad ajak-

vårdsanstalt. . Fastan hvarken Gustaf la grundlägg-

atngséref för hospitalet eller de sedermera far det-

samma stadgade reglor inaafatta Bågen anledning,

att ett dårhns skälla förenas med hospitalet, hafva

éack de olycklige, som an emottagas derstädes, blif-

vit ifrån hospitalets början i dess sjnkstnga intag-

arn, likväl endast vansinnige. Nar dessas antal, hvil-

kat ej är kändt före år 1706 och då var 19 perso-

ner, sedermera ökades, så att behafvet erfordra-

de as lämpligare dårhasvård, befordrades detta

äadamål derigenom, att konung Gustaf DI aaslog

därtill 5,000 R:dr, hvarefter serskildte sammor dit-

skänktes dels af Serafimer-ordeo och af öfver-ståt-

kallaren m. m. iriherre Carl Sparre, dels insamla-

des medelst en ibland Stockholms stads invånare åt-

gången stambok, hvarefter det nära intill Danviken

helagna, så kallade saltbraket, år 1785 inköptes

för 109000 R:dr och sedermera inreddes till dår-

hns, och hade konungen 1773 förordnat, att Se-

raåmer-ordens-gillet skulle hafva öfverinseende öf-

ver detta och alla hospitaler i riket. År 1808
Unnade gillet styrelsen till kongl. direktionen öf-

ver Stockholms stads allmänna fattigvård, hvilken

uppkörde 1812, då hospitalet kora nnder general-

direktören doktor Rrandts ledning, som varade

MeitHil följande året, då en serskild direktion

ftflförerdnades, med öfver-ståthållarea till ordfö-

rande, och först ifrån år 1837 till koagl. kammar-
rätten afgifver årlig berättelse om förvaltningen,

led hospitalet har ock ett korhus varit förenadt,

den öfriga inrättningen till förfång; emedan detta

karbas, i början bestämdt endast för hospitals-

hjon, sedermera upptog äfven sådana sjuka, hvil-

ka ej egentligen tillhörde Danviken. Det varade

intill April månad 1814, då det förlades till Kungs-

holmen. År 1816 inrättades här ett försörjnings-

hn» för Stockholms stads erobets- och tjenstemäas

ankor och döttrar, i den ålder och torftighet, att

de ej kunna försörja sig sjelfva. Till detta för-

sörjaingshos skänkte enkefru Knigge 10,000 R:dr

B:ko, i och för ålderstigna, fattiga och oförsörj-

da borgardöttrar af gross- och kramhandels-klas-

serna i Stockholm, och inrättningen hyste der vid

1837 års slut 42 personer, hvari voro inberäkna-

de de fruntimmer, hvilka der emottagas mot en

årlig afgift af 100 R:dr B:ko. En annan försörj-

akgs-anstalt, nnder namn af Carolinska militär-

hospitalet, öppnades vid Danviks hospital år 1818,

då trettio af vederbörande utsedde invalider der

emottogos tOl åtnjutande af husrum, kost och be-

klädnad, på hospitalets bekostnad. År 1822 för-

flyttades invaliderna till Ulriksdal , och Stockholms

stads femtio äldste godtgjorde hospitalet dess haf-

de kostnader. Kort derefter blefvo de af invalider-

na begagnade rum upplåtna till emottagande af i

kofpsmitta insjuknade personer; men sedan kopp-

smittan aftagit och ett provisionelt sjukhus blif-

vit ierättadt i stadea, användes lokalen för fattige

personer af mankönet, hvilka äro behäftade med
svära benskador, och därigenom oförmögne til

arbete* Denna anstalt fortfar ännu och underhål-

lea af hospitalets talgångar. —* Vid medlet af

1700-talet ägde Danviken 100 hemman och 28 ser-

akildta lägenheter, dessutom ett anslag af något

öfver 200 tunnor krono-tionde. Fastigheterna af-

kastade 8—900 tunnor spannmål, samt inemot

2,000' dal. s. m. i ständiga räntor, utom arrendet af

ladugårdarna Sikla och Hammarby, hvilket utgick

dals i säd och dels i andra varor, samt inkomsten

af några mindre platser på hospitalets ägor. Hem-
manen voro belägae i trakten söder och norr om
Stockholm. Utom af smärre inkomster, såsom

medgiftspenningar för dem, hvilka intagas i fri-

bröd, m. m. har fonden blifvit ökad genom ea-

skildta gåfvor. Sådana erhöllos genom testamen-

ten af general-adjutanten, friherre Gustaf Faltaburg

år 1754, till ett belopp af 18,000 dal. k. ra., af

grosshandlaren Knigge, att utgå efter dess enke-

flres död 1,500 R:dr, af viktualiehandlanden Erik

Roman Eriksson, år 1825, en summa af 10,000

R:dr och af Stockholms stads äldste, i anledning

af kronprinsen Gustafs födelse, år 1799, ett ka-

pital om 8,333 R:dr 16 sk., m. fl. På detta sätt

har en betydlig fond blifvit samlad, och ut-

gjorde år 1842 uti jordegendomar 99 £ mantal,

uppskattade till 536,238 R:dr, utom de för inrätt-

ningarne använde byggnader och derinvid beläg-

ne qvarnar, hvilka äro brandförsäkrade till 68,338

R:dr; hvarjemte kapital-fonden utgjorde 56,992

R:dr. Inkomsterne för berörde år voro 49,054
R:dr och utgifterna 46,885 R:dr. Antalet af alla

å inrättningarne vårdade persooer uppgick nämn-
de år till 408, deraf 174 män och 234 qvinnor.

Den här anställde personal af tjenstemän och be-

tjening, för hvilken löningskostnaden uppgår till

omkring 7,500 R:dr, består af cirka 45 perso-

ner, hvaribland en på stället .boende prästman,

som är kyrkoherde i Danviks och Sikla-ö försam-

lingar, två läkare, inspektor, ombudsmän, samt

förestånderskor, sköterskor, m. fl.

lianviks -hemman kallas de jord-egendomar,

hvarpå, såsom dess egendom, Danviks hospital

förnämligast grundar sitt underhåll. En gammal
räntebok för Stockholm år 1549 nämner 3:ne s. k.

rättaredömen, hvilka tillhörde hospitalet i Stockholm.

Hemmanen betraktas såsom frälsehemman , och haf-

va tid efter annan fått sin frälsefrihet af konun-

gen bekräftad. (Se vidare: Danviken.)

nYsurelti* Johan Andera af, en utmärkt skick-

lig läkare, var son till kyrkoherden i Ods försam-

ling i Östergöthland Daretiut; men förändrade sitt

namn till Darelii , då han adlades år 1770. Han

blef af arkiater Rosenstein öfvertalad att studera

medicinen, för hvilken vetenskap han egentligen

icke bestämt sig, och promoverades år 1749 till

doktor. Befordrades sedan till assessor i kollegium

medicum och öfverläkare vid Seranmer-lazarettet.

Har utgifvil ett: Socken-apotkek samt Frågor och an-

märkningar, rörande Medicinalverket. Man anmär-

ker, att net är honom Upsala akademi till en stor

del har att tacka för gåfvan af Sätra brunn och

för inrättandet af den Kalsenianska professionen;

emedan han öfvertalade biskop Kalsenius till des-

sa bagge handlingar. Född år 1718, död år 1780.
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Baveilft, féalt af, den föregaeerie* son,, sikte

aldrig något embete, utan egfl*de sin tid ömsom
åt vitterheten, ömsom åt lanthushållningen, belö-

nades för sina förtjänster om båda mad Wasa-
ordea och blef medlem af vetenskaps-akademien.

Han bar utgifvit en samling af theaterstyekea, dals

origvnaler, såsom tragedierna: Ntis Sture ack Cärl

Utfsson, komedierna: Skolmästare» och Den behag-

sjuke; dels öfversättningar, såsom Voltatres Alzire

och drames Adelaide. De förra åtgöra eflerbildnk-

gar efter dea Fransyska dramatikens mönster, af

hvilken D. var ea grundlig kännare, så att han till

och med omarbetat Cometiies Cinna på Fransysk

ars. I dea ofvanaåmnda samlingen finnes äfven

af honom en afhandling om tragedien, hvari han

yrkar på de tre enhetsreglornas noga iakttaganda.

Född 1756, död 1839.

Baretorp , en socken, med Welinge och Brands-

torp, hör till % kl. reg., och är belägen i Kåkinds

kontrakt af Skara stift, Wartotta härad af Skara-

borgs län, 2 J mil S.V. från Hjo. Kyrkan, om-
byggd af sten ock anseniigea utvidgad 1761, är

belägen i en dal, emellan stora landtryggen Hö-
kensås och en annan ås. kallad Elgerås. En liten

del af församlingen genomskäres af ån T idan. Emel-

lan Hornbäcken ock Klefvabrott vid Aplaliderne, på
Gasslätten af denna socken , har man i jordea fun-

nit sporrar och kanonkulor. Der synes äfven lent-

ningar efter förskaasningar. För ofritt märkes

inom socknen : Kjellefals kopparhammare samt Sa-

varraterp. Socknen har 1,068 invånare. Dess

areal utgör 21,662 tunnland, af bvilka 850 äro

kärr och sjöar. Jemte de begge aonexerne består

Daretorp af 53 £ mtl. Adr. Sköfde.

BarrarJU, bäfvergräs, skärfgräs (Briza media),

ea mångårig växt, som förekommer på magra än-

gar öfver hela riket, med undantag af de nordli-

gaste landskaperna. Den fortares begärligt af bo-

skapen; men är föga gifvande som foderväxt.

Darsfeo, ståagjerushammare i Skinnskattebergs soc-

ken af Westmanland, J mil från kyrkan. Här nai-

va funnits 2:ne stångjernshamrar med 3 härdar,

hvilka uppbyggdes 1610 tallika med en hytta; dan

nedre hammaren utdömdes år 1717. Darsbo har

tillhört bergsmän.

DatypediHi , Petrus, munk i Wadstena, var

ett utmärkt mekaniskt hufvud, emedan han förfär-

digade det konstrika ur, hvilket, utom timmarna,

visade månans skiften och planeternas gång under

årets lopp , och det han lät uppsätta i Upsala dom-
kyrka, hvarest det fanns i behåll ända till stadens

och kyrkans brand år 1702. Se: Astronomiskt konstur.

Bathotltli , ett till silikaterne hörande mineral,

som består af kiselsyrad ock borsyrad kalk med
kristallvatten, och förekommer i prismatisk form
med många afokurna kanter, bvaraf endast spet-

sarne synas hos de sammangrupperade kristallenia,

dels färglös, dels grönaktig, klart genomskinlig,

med stark glaas, uti Utö grufva i Södermanland.

»avial, Mit 9 Westmanländningarnes apostel och
ett af Sveriges helgon, var född Engelsman och
ea af den hel. Sigfrids medhjälpare andar hans om-
vändelseverk. Han skall naiva byggt Munktorps

kyrka* samt aaseaior den förste biskop i Westman
land, der han vistades i 60 år, särdeles å Saad-

stadv en gård på Dåv-ön i Mälaren. Har dea;

han i en bog ålder, enligt Rhyselrus d. 30 ttee.

1062. Han baskrifvas såsom ovanligt from eeh
menniskoälskaade. Om honom berättas, bland myc-
ket annat, följande: En dag såg han någonting

lysande i sin lilla celL Han trodde det vara en
spets eller något annat utstående från muren, bvar-

för han derpå hängde sina handskar. Det var likväl

ingeating annat, än en solstråle, hvilken inträngt

genom väggen, att helsa den fromme mannen.

Men denna stråle bar helgonets handskar 1 Häri

trodde han sig se ett tecken, att Gud förlåtit ho-

nom haas synder. En afton, då han hemkom från

fältet, och hängde handskarna på strålen, föllo de
ned mot golfvet. Detta var ett tecken till him-
melens misshag, och han började genast, såsom
han hvarje qväll var van , öfvertänka sina gärnin-

gar under den förflutna dagen, och då erinrade

han sig, att han, vid gåendet förbi en åker, rå-

kat nedtrampa några sädesax. Så stor var åans

fromhet, att han bittert ångrade denna, i sig sjetf

ringa, förseelse, hvarigenom han skadat ea Gnos
gåfva, bestämd till den fattiges näring.

David*hytta , ett jernbruk och manufakturverk i

Hedemora socken af landskapet Dalarne, anlades

af myntmästaren Marcus Kock, och blef privilegte-

radt åt 1655. Sedan bar detta verk undergått mån-
ga förändringar under flere ägare^ bland hviftka

var amiralitets-fiskalen M. Broek, som bär anlade

en bleckkärils-fabrik; men försålde verket, för

120,000 daler kopparmynt, d. 28 Sept. 1763, tftl

Kongl. Maj:t och kronan, som lemnade det tHl

stora Kopparbergslagen, såsom arrendator af Ave-
sta. Så väl det gamla, som det 1765 privilegie-

rade nya manufaktursmidet blef ditflyttadt, der det

förbyttes i åtskillig förädling till spik, liar samt
knipp-, skär- och bandjern för brukets verkstäder,

af gamla ämnessmidet, 150 skepp:d, hvilket nn
åtgör det årliga privilegierade smidet, af eget

tackjern. Bruket har 2 härdar, och hammarskat-
ten är 1 skepp:d 10 lisp:d. Skeppningen sker på
Stockholm.

BavldeO. Se: Dåvö.

Be Besehe. Denna ätt härstammar från Lättieh

,

bvarifrån Gilllsdlitieon De Beselte» omkring
år 1600, inflyttade till Sverige, dit hans fem söner

redan förut begifvit sig, för att undgå de religions-

förföljelser, hvårföre protestanterna voro blottställ-

da, fin af desse, «3erliard, var arkitekt, liksom

fadern, och användas af Carl IX och Gustaf Adolf
vid åtskilliga byggnader, bland andra att åter upp-
föra Upsala domkyrkas nedbrända torn. Härvid

biträddes han af sin bror Welara. De byggda äf-

ven, för kronans räkning, Forsmarks och Barkin—

ge bruk i Upland, dem Gerhard först arrenderade

och sedan inlöste. Född år 1585, död år 1*66.
Hans senson

Be Beicaa» fteornj» fortsatte bruksrörelsen;

men hade den olyckan, att, vid Ryssarnes härj-

ningar i Svenska skargården, se sin egendom öde-
lagd, hvaxvid ett dyrbart biMiothek samt rasa-
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eds h*aa&*hm&** nj^ingi t rök, oeh han ajelf,

Jiante fcnstre och bara, med meun kunde rädda

såg på en holme* fin innan eldsvåda hemsökte

knuts egendom i Stockholm år 1733; mea icke

fiutn mildre förmådde han åter upprätta sitt för-

nffcrda förmögenhet, så att hans arfvingar, vid hans

dM år 1780, befann* sig i temligt välstånd. Han
«r «i ansedd man, hvilken alltid fanas beredvil-

lig att biträda det allmåana.

Wm nteeclM», Qlllin, son af en äfvefr ifrån Lut-

tkh inflyttad Herbert De Besehe, dog år 1699,
eoh ansågs på sin tid för den rikaste bruksägare

inlandet. Äfven han adlades, och Svenska ridéar-

hnsnt kar dessutom haft tvenne adeliga ätter De
nuanemc» Cavrl oeh Bmanael, således tillsam-

mana fyra. Den f5rres fader hade till Sverige in-

Ort "rätte konsten till styckens gjatande och alla-

kanna amnnitionssorters förfärdigande." Den senare,

anunniiuael, dog år 1736, såsom öfverste-löjtnant.

annnmteedtel kallas den uträkning öfver krouo-

ntakylderna, hvilken årligen tillställes hvarje skatt-

arngande. Vissa afgifter af den enskilde till sto-

len äro dock af den natur, att de ej kunna ut-

räknas for året, och upptages derföre ej på de-

betsedeln* .Sådane äro stämplade pappersafgiften

,

au fl. Får debetsedelns utfördande följer uppbörds-

ataauaaa, då skatterna betalas. Debetsedeln inne-

fattar icke blott summan af åvarje persons utskyl-

nar, atan serskildta beloppet af hvar och en be-
fÄniag eller skatt. Den uträknas af kronans upp-

kirnsmän, enligt mantalsskrifningen
,
taxeringsläng-

narna, jordeboken, rusttjenst- och tionde-längder-

na» m. fl. handlingar. Debetsedelns utfärdande och

betalning är sista tillämpningen af bevillningen (er

året Ordinarie skatterna äro oberoende af bevill-

ningen. Före densamma går taxeringen. Anser

nn person sig orätt debiterad, kunna klagomål an-

faras. Domstol är då konungens befalkringshaf-

vande, ock derifrån fallföljes klagan hos kammar-
ätten och i vissa fall kammar- kollegium.

Beelaawaje kallas den handling, hvarigenom en

redovisande person eller myndighet förklaras fri

ifrån vidare ansvar för sin förvaltning, m. m. Bn
sådan decharge kan antingen röra serskildta ären-

éer eller hela handlingssättet under en viss tid.

Batigt Svenska statsförfattningen förekommer en

sådan decharge af rikets ständer för deras full-

mågtige i banken och i riksgäldskontoret, för

justitie-ombttdsmaoaen, för statsverkets förvaltning

neh för konungens rådgifvare. I alla dessa fall

heslates decharge ej utan vederbörligt utskotts hö-

rande. Det betänkande, hvarati konstitutionsut-

skottet meddelar slutomdömet efter statsråds-pro-

tnkollernas granskning, plägar derföre kallas de-

ehnrge-betänkaado. I allmänhet gäller såsom en

koojtitationel regel , att allt hvad ständerna gran-

skat) utan ogillande, har i och med detsamma er-

hållit en för all kommande tid gällande decharge.

Den ena riksdagen kan således ej i delta fall upp-

rffva den andras beslut. Deremot förhindrar rikets

ständers gifna decharge ingalunda de förvaltande

verken i ute/ningen af den granskning, hvilken

möjligen kan ttnutonuna dem. Så t. ex. om rikets

ständer goikftnt statsmedlens förvaltning, är kam-
marrätten icfce deraf förhindrad uti sia granskning.

Rikets ständers decharge angår blott de råd stats-

rådet gifvit konungen i sittande konselj!

DtM«sn^e*netllntsajide. Se: Decharge.

De4e ting, på Gottland, utgöres af Rönta och
Björkö, samt Follmgbo och Akebäcks socknar.

Ineajefeer*;*» annex till Widtsköfle, är beläget i

Gärds kontrakt af Lunds stift, 2 J mil S.S.V. från

Kristianstad. Socknen består af 17$ mtl. och har

1,018 invånare. Dess areal utgör 9,697 tunn]., af

hvilka 250 äro sjöar och kärr. Adr. Christianstad.

Deajeberge laUdtbrnks-lnstttitt. Säteriet, hvar-

est detta institut 1835 börjades, sedan rikets stän-

der året förut anslagit 5,000 R:dr B:ko, att årii-

gen utgå intill derpå följande riksdag, är beläget

utmed sjön Wenern, på gränsen af Skaraborgs läns

slättbygd och Rackeby socken, 1^ mil från Lid-

köping. Institutet underhålles nu dels genom ett

statsanslag af 10,000 R:dr B:ko, dels genom ele-

vernes årsafgifter, samt består, jemte det på £ mils

afstånd belägna säteriet Stensholmen, med tilly-

daade hemman, af 8$ mantal, hvilkas areal-inne-

håll utgör något öfver 1,800 tunnland, hvaraf 400
brakas under gården, i olika cirkulationer, efter

jordbeskaffenhetea. Tvenne mantal militie-bostäl-

len äro på 30 år tillarrenderade, hvarigenom hela

arealen, som för undervisning här kan användas,

uppgår till 2,050 tunnland. För åkerbruksförbätt-

ringar hafva blifvit använda betydliga kostnader,

bvilka ökats genom egendomarnas upplåtande tall

undervisningsanstalt för landtbrukslarlingar. Bo-
skapsafveln är förädlad genom Engelska racer. Ett

stamschäferi af Southdown -far och ett fin-ulligt

elektoral-schäferi, erbjuda lägenhet till vinnande

af praktisk kännedom om fårskötseln. —> Enligt

de af Kongl. Majzt i nåder gifna föreskrifter, till-

bör öfverinseendet öfver inrättningen den person,

som Kongl. Maj:t dertill i nåder förordnar. Der-

jemte finnes en styrelse inom oiien, bestående af

landshöfdingen i länet, såsom ordförande, och tre

eller fyra af honom valde, i närheten af institutet

boende jordägare. Ansökningar om friplatser för

elever eller rättare-lärlingar ställas till styrelsen

öfver lantbruksinstitutet på Degeberg, med adress:

Lidköping. Denna styrelse, jemte inrättningens före-

ståndare, för närvarande herr Edvard Nonnen
,
gran-

skar de inkomna ansökningarne och tillsätter fri-

platserne, hvilka för eleverne äro 3 och för lär-

lingarne 24. Eleverne antagas vid minst 18 års ål-

der, oeh böra äga allmänna bildande kunskaper,

samt känna något af de lefvande språken, hekt

Tyska eller Engelska, och betala för nnri, mat,

m. m., utom tvätt, 36*6 R:dr 32 sk. B:ko, bvilka

erlägges förskottsvis för hattaret. För rättare-

lärlingar fordras, att de kunna läsa redigt innan-

till och lärt något skrifva, samt böra vara nrinst

21 år gamla. Betalande lärling erlägger årligen

66 Rsdr 32 sk. B&o, genom helt eller hälft års

förutbetalning. — Läroämnena vid institutet ut-

göras af: agronomi, agrikultnr, kreatarsskötsel,

skogshushåUning, landtbruks-teknologi samt eko-

nomL I de förberedande vetenskaperna föreläsas
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icke mer än som oundvikligen är nödvändigt, för

alt bibringa eleverna rediga begrepp i åkerbrukets

grunder. Korsen är beräknad att genomgås på 2

år. Rättare-lärlingarnes lärokurs kan anses som

en gradpassering vid landtbruket. De undervisas

bafvadsakligen i åkerbraks-redskapens förfärdigan-

de, deras begagnande, utförandet af åkerbruksar-

beten, åkerjordens uppmätande samt skrifva och

räkna. Med fri-eleverne samt alla de betalande,

hvilka önska att från inrättningen erhålla kunskaps-

betyg, hålles årligen offentlig examen, äfvensom

med lärlingarne. Sedan inrättningens början baf-

va, enligt landshöfdinge-embetets senaste femårs-

berättelse, derstädes blifvit undervisade 126 lärlin-

gar, af hvilka omkring hälflen nu äro jordägare.

Antalet af rättare-lärlingar uppgå till 117. Under

de senaste 5 åren har elevernes antal utgjort 79

och lärlingarnes 84. Särdeles de sistnämnde äro

af godsägare begärligt sökte och efterfrågade.

De Geer. Denna i Sveriges både politiska och

industriella historia namnkunniga slägt härstammar

från Nederländerna, hvarifrån den, likasom många

andra, afflyttade, dertill föranledd af religions-för-

följelser. En af ättens förfäder hade till den grad

utmärkt sig inom Frankrikes härar, att dess ko-

nung tillät honom att bära i sitt vapen dess tre

liljor, med valspråk: non sans cause. Till denna

slägt hörde en rik och ansedd köpman och bruks-

ägare, Louis Iitsuifeertsaon De Oeer* Då
han icke ansåg sig säker i sin hembygd Maastricht,

flydde han hemligt derifrån, jemte alla de sina,

gömd på en torfskuta, och kom lyckligt till Rot-

terdam. Hans son,

De Oeer, Loiii», född i Luttich, d. 17 Nov.

1587, flyttade år 1615 till Amsterdam, der han

upprättade ett stort handelshus, och hvarifrån han

kom i gemenskap äfven med Svenska kronan.

Hans ombud barslades var Welam Gillisson De
Besche. Denne väckte De Geers håg att bosätta

sig i Sverige, hvars malmstreck, skogar och vat-

tenfall erbjödo flera tillfallen till anläggning af

jernbruk, än Brabant. De Geer började da, att

i De Besches namn, arrendera Finspång, bvilket

han uppbyggde och lät inrätta det kanongjuteri,

som ännu drifves derstädes. Louis besökte ofta

Sverige; men fortfor att hafva sin egentliga bo-

stad i Amsterdam. Han hade flera gånger för-

sträckt kronan penningar, samt derföre, år 1643,
erhållit Löfsta, Österby och Gimo bruk. Detta

förmådde honom till ett ännu vidsträcktare före-

tag, hvarigenom han, så mycket en enskild någon-

sin kan det, inverkade på statshändelserna och he-

la landets ställning. Han utrustade nemligen på egen

bekostnad en flotta, hvilken bestod, enligt vissa

uppgifter, af 21, enligt andra, af 30 fartyg, hvar-

med han, år 1644, förstärkte den Svenska och

jemte henne vann d. 16 Okt. s. å. den stora sjö-

segern vid Laaland, hvarigenom freden i Rrömse-

bro påskyndades. Liqviden för denna utrustning

väckte likväl några tvister med kronan, emedan
kostnadsräkningen, hvilken steg till 2 miljoner,

ansågs alldeles för dryg, och ehuru De Geer er-

bjöd sig att efterskänka hälften, påstås det lik-

väl, att han icke ens erhöll denna hälft, utan en-
dast några gods, till ett värde af ungefär 50,000
R;dr. Hans och hans efterkommandes kärlek för

Sverige svalnade likväl icke genom denna otack-

samhet. Tvertom utvidgade han der sina besitt-

ningar, isynnerhet genom anläggandet af jernbruk,

vid hvilka han införde det s. k. vallon-smidot.

Han dog i Amsterdam d. 19 Juli 1652. Han hade
blifvit adlad härstädes redan år 1641. Han son

De fieer» Louis» var den som egentligen bo-
satte sig i Sverige och derstädes fortplantade ät-

ten. Han blef år 1645 öfverste för ett af honom
värfvadt regemente. Då Carl XI:s krig med Dan-
mark utbröt, uppsatte han på egen bekostnad ett

kurassier-regemeate af 800 man, hvarmed han in-

fann sig vid mönstringen på Eneby slätt, utanför

Norrköping. Konungen yttrade vid deras åsyn:

"Ser ni, detta är den Holländske Ludvig, med sitt

Svenska hjerta"; men tillade, vänd till De Geer:

"den här truppen lärer väl komma att kosta oas

dyrt." De Geer svarade då, del han anhöll att

deraf få göra konungen en skänk. Regementet be-
gagnades sedan i Danska kriget; mea De Geer,

som önskat få föra det mot fienden, blef istället

utnämnd till assessor i bergs-kollegium. Född
d. 24 Juni 1622, död d. 22 Dec. 1695. Ätten

delades sedan i 2:ne grenar, den till Löfsta och

den till Finspång, hvarförutan några skrefvo sig

till Tervik i Finland, andra till Godegård, o. s. v.

De ffeer, Otto Wilhelm, till Tervik, född

1710, död 1769, gick helt ung i krigstjenst och
bivistade Österrikarnes fälttåg vid Rhen, såsom
adjutant hos prins Maximilian af Hessen, gjorde

fälttågen i Finland 1741—1743, befordrades till

öfverstelöjtnant vid Dal-regementet och blef år

1757 landshöfding i Kymenegårds län och Kare-
len. År 1765 inkallades han i riksrådet och blef

K. af S. 0.

De Geer, Carl, född på Finspång d. 10 Febr.

1720, gick en annan väg till namnkunnighet, än
den hans ätt i allmänhet beträdt: vetenskapernas»

Redan som ung röjde han en särdeles håg för nar»

turhistorien, och har deruti utgilvit flera skrifter

och afhandlingar, isynnerhet sitt stora verk: Afé-

moires pour servir å 1'histoire des Insectes, 7 de-
lar, hvartill han sjelf ritat figurerna. Han sam-
lade dessutom ett betydligt naturalie-kabinett, hvil-

ket han skänkte, jemte ett dyrbart mikroskop,

till vetenskaps-akademien, hvars ledamot han var.

Redan som yngling öfvertog han sjelf förvaltnin-

gen af sina vidlyftiga egendomar, ocb förestod

dem med en drift, en insigt och ett ordningssin-

ne, hvilket inverkade högst fördelaktigt ej blott'

på hans egen ställning, utan äfven på bruksrörel-

sen i allmänhet, genom de rön han anställde och
de företag han genomdref. Utan att ingå i sta-

tens tjenst, blef han likväl icke utan de heders—

bcvisningar denna tilldelar förtjente medborgare.
Han upphöjdes till hofmarskalk, friherre och K.
med St. K. af W. 0. vid dennas stiftelse år 1772.
Han afled d. 8 Mars 1778. Hans son

De Cteer, EittMiiel» till Frötuna, egnade sig

åt diplomatiska värf och blef envoyé i Haag. År
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ntaämttdes han till riksråd; men lemnade det-

tm émbete följande året.

9é'«e*r, Carl, föddes d. 9 Maj år 1781. Fa-
åbfn' var kammarherren friherre Charles De Geer
till Löfsta. Vid 13 års ålder ingick han såsom
fettfftett vid Kfgardet till häst, och lemoade krigs-

fltasten år 1806 såsom ryttmästare. Hans of-

JMkKga bana har sedan utgjorts blott af den

åéf han tagit i riksdagarna, hvilka han bi vistat

från och med 1809. Vid dem åren 1823 samt
1838—1830 var han landtmarskalk. Af statens

vänligheter hafva de högsta tillfallit honom, som
kenset tillfalla någon Svensk, nemligen grefve-

Apfom, Serafimer-orden och excellens-titeln. Till

•eir ned vetenskaps-akademien har ihågkommit ri-

kets störste godsägare och valt honom till sin le-

dfcfcot. Den utmärkelse, hvarmed han båda gån-

geraa förde landtmarskalksstafven, det redbara sin-

né; det lögn, ordning och opartiskhet han dervid

röjde, skola alltid bibehålla honom i sitt stånds

aktningsfulla minne. Ridderskapet och adeln slog

en medalj öfver honom efter 1823 års riksdag,é *fteersfors manufakturverk, beläget i Gode-
gårés socken af östergöthlands län, består af ett

iför- och talsverk, 3 spik- och en räckhammare.

Vakverkér, uppbyggdt af framl. major-mekanikns

£"W. €etss, är anlagdt, enligt privilegium af d.

H Jtsf 1811, till förfärdigande af skärverktyg,

wl'wl för handhammare- och spiksmiden, hvaraf

socknens invånare till större delen bafva sin nä-

ring". Det drifves af ett 5 alnar högt och 10 al-

nsrfcredt vattenhjul, bvilket regleras i gången af ett

tMÉjerns-svängbjul om 67 skeppunds vigt. Stör-

sta delen af detta verk är af gjutet jern. Det hör

tnoW Godegård och tillverkar tillhopa med bru-

ket 1,100 skepprd.

Vegeleten» en klumpformig granithäll vid Spjut-

rams by i Runstens socken på Öland. Stenen har,

enligt gammal sägen, och efter hvad af dess namn

kan slutas, i fordna tider varit begagnad till att

hvässa och skura vapen och krigsredskap.

legenaer, Svensk undersåte, företog sig ett

högst djerft tilltag år 1745. Han uppgaf sig haf-

va fålt ett Fransyskt kaparebref och förskaffade

sig ett tjenligt kapare-fartyg, bemannadt med 30

man, gick dermed till sjös och uppbringade 2:ae

Engelska skepp, hvilka han införde till Sandhamn,

der han dessutom tog 2:ne andra Engelska fartyg.

Tvenne fregatter afsändes genast för att uppsöka

denna åfventyrare, som också ertappades i Stral-

stnd, sedan hans 4 priser blifvit återtagne i Perth.

Btiffensbor»;, en gammal borglemning, belägen i

Vestra Husby socken och Hammarkinds härad af

östergötbland. Sägnen i orten förmäler, att i ford-

an dagar en smed, vid namn Kasper eller Jesper

Degen, skall hafva anlagt denna borg och inom

densamma haft sin vapenverkstad.

Bégerfors, en socken, belägen i Westerbottens

fbrsta kontrakt och härad af Hernösands stift samt

Westerbottens län, 5 mil N.V. från Umeå. Kyr-

kan, af träd, byggdes 1769 på 30 bönders egen

bekostnad, utom de bidrag lika många nybyggare

gjorde dertilL Degerfors var fordom ett till Umeå
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hörande annex; men har nu i 50 år utgjort ett

eget regalt pastorat af 3 klassen. Socknen består

af 2%i mtl. och har 1,899 invånare. Marknad hål-

les här årligen i Januari månad. Adr. Umeå.
Degerfors, Offre och UTedre» tvenne jernbrak

i Carlskoga socken af Nerikes län. Det öfre, till-

hörigt J. Strokircb,- har 1 härd och 470 skepprd

privil. smide af köpetackjern. Hamroarskatten ut-

gör 4 skepp :d 14 lisp:d. — Det nedre, har 2 här-

dar, med 900 skepprd privik smide, af köpetackjern

,

och utgör i hammarskatt 9 skepp:d. Det äges af

C. Camitz's arfvingar. Begge bruken skeppa på
Götheborg.

Degerfors, ett jernbruk i Piteå socken af Norr-

bottens län, med 1 härd och 460 skepp:d privil.

smide af köpetackjern. Vid braket finnes spik- och

roanufaktur-smide. Skeppar på Umeå eller Stock-

holm. Hammarskatten utgör 4 skepprd 10 lisp:d.

Ägare: E. Degerman. Smidesstämpeln : *D. inom
en cirkel.

Degerliama» i södra Möckleby socken på Öland,

begagnas för det mesta endast af de jakter, som
hemta alanskiffer till Lovers bruk i Småland.

Deajertt, i Malsta socken af Upland, består af 5

mtl. Gården är anlagd emellan Lommaren och

MaJsta sjön, och har en stor åbyggnad. År 1673
pantsatte fröken Ebba Banér Storgården i Degerö

till grefvinnan Anna Oxenstjerna på Mellingeholm.

Ett dyrbart minnesmärke från forntiden förvaras

bärstädes och består af en fint arbetad guldkedja,

af 29 lods vigt, som tillhört den namnkunniga ab-

bedissan Anna Reinboldsdotter Lenhusen. Hennes

radband af guld och silfver äro äfven i behåll.

Flere författare nämna hennes förräderi vid Stock-

holms belägring år 1522, derigenom att hon med
ett hvitt kläde om dagen och en brinnande lykta

om natten gaf Christians anbang tillkänna Svenska

flyktingars ankomst till Clara kloster. Konung Gu-
staf I lärer ej lemnat detta ohämnadt, utan verk-

ställt en hastigare indragning af Clara kloster, än
som skedde med de ofriga. Ett gammalt porträtt

af konung Magni Ladulås' dotter Richissa förvaras

på Degerö, äfvensom ett stort bibliothek, med
isynnerhet Spanska böcker. Här finnas några ät-

tehögar.

De Hay, Holländare till födseln, var konsertmä-

stare hos Lovisa Ulrika, och ägde stor färdighet

på violin. Födelse- och dödsår äro obekanta.

Dejerttr kallas ett stenrör, beläget i Gudhems
socken af Westergöthland. Röret är likväl nu

mera i det närmaste bortfördt. Vid dess utrifning

fanns på bottnen en värja af koppar, med hand-

kafle och klinga. -

mejsa (sjöterm), benämnes ett fartygs svängnings-

rörelse aktenit, med aktern i lovart.

Bekannt kallas med en Latinsk benämning den

professor, som är ordförande i någon af de fyra

fakulteterna vid elt universitet. Ordet dekanus be-

tyder: "ordförande för tio personer." Benämnin-

gen begagnas äfven för vissa andeliga värdigheter

inom den Romerska kyrkan. Hos oss är den egen

för universitetenias fakulteter. Hvarje fakultet om-

byter dekanus vid slutet af hvarje läseterm in och
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dekanatet går i ovdntg efter ålder i tjänsten band
professorerne. (Vid akademien i Åbo ombyttes de-

kanus fordom en gång om året, tillika med rek-

tor.) Dekanus utöfvar sitt professors-embete jem-

te ordförandeskapet inom fakulteten, och uppbär i

och for det senare ingen lön; men val sportler,

hvartill inom den filosofiska fakalteten hör en af-

gift af hvar och en som inskrifves bland de stu-

derande vid universitetet. Dekanus år äfven do-

mare öfver det offentliga försvaret af akademiska

disputationer, och ingen sådan får utgifvas utan

hans tillåtelse. Serskildt åligger det filosofislat

fakultetens dekanus, att anordna och leda den s. k.

studentexamen. Fordom examinerade han ensam

dem, som ville erhålla akademisk medborgarerätt.

Dekretåler (litterae decretales), kallas samlingar

af påfviska påbud och beslut, hvilka slutligen er-

höllo laglig kraft
,
genom gammal häfd. Äfven i

Sverige funnos sådana, hvarpå presterskapet ville

grunda sina privilegier, ännu efter införandet af

reformationen. Konung Gustaf I, som yrkade deras

upphäfvande, hade sjelf infunnit sig i Upsala dom-

kapitel , der frågan om dessa privilegier skulle af-

handlas. Bland de ifrigaste försvararne var dom-
prosten Göran Thuresson Roos, hvilken med myc-

ken häftighet åberopade decretales, såsom grunden

för presternes privilegier. Han var så ifrig, att

han hotade med evig fördömelse den, som skulle

våga angripa dessa privilegier. Häftigheten i hans

tal gjorde att det blef oredigt, och då han flere

gånger sade drikitales, i stället för decretales,

smålog konungen härvid och sade: "Ja, j dricken

nog och talens vid; men riket lar betala det."

De la Gardie. Denna om riket högt förtjänta

ätt, hvar9 aldraflesta medlemmar ingått i statens

tjenst, hvari några lyst bland stjernorna af första

ordningen och många fördelaktigt utmärkt sig,

härstammar från Languedoc i Frankrike. Den in-

kom till Sverige med
De la Gardie, Pontus. Född 1520, uppfost-

rad i Montlieu i Carcasonne, der han var af för-

äldrarne bestämd till kyrkans tjenst, fördes han af

egen böjelse till krigets yrke och tjenade i åtskil-

liga länders härar, samt ändtligen äfven i Dan-

marks. Af Nils Boije tillfångatagen bland War-
bergs besättning, röjde han ingen obenägenhet att

utbyta den Danska krigstjensten mot den Svenska,

och förvärfVade sig snart i så hög grad Erik XlV:s

ynnest, att han bibehöll sig deri, i trots af Gö-
ran Perssons varningar. Att denne sistnämnde icke

hade så alldeles orätt i sitt misstroende för "ut-

ländske lycksökare, som hysa ingen tillgifvenhet

för någon viss herre, utan tjena den, hos hvilken

de finna sig bäst", visade sig snart, då De la Gar-

die öfvergick på hertigarnes sida och till en stor

del ledde deras företag emot Erik. Detta hand-

lingssätt kan likväl till någon del ursäktas genom
Eriks ombytliga lynne, hvitket ej var egnadt att

väcka hvarken aktning eller tillgifvenhet. Johan

belönade honom med förläningar och ärofulla upp-

drag. Han användes i åtskilliga beskickningar till

hansestäderna
, Frankrike, Nederländerna, Neapel

och påfven, med hvilken sistnämnde han förenade

underhandlingar om vilkor** för konungens offent-

liga! öfvergång till katbojska läran. Då kriget

utbrast med Ryssland, fick De la Gardin betalt*

öfver Svenska hären derstädes, »tog Kexholm,
Wesenberg, Tolsburg, staden Sormak i Ryssland

och Narva, hvarpå följde tröfriogen af Iwanoga-
rod, jemte flera andra städer. Hans skarpsynthet

insåg likväl osäkerheten af en vapenlycka, hvftkon

skulle försökas på andra sidan hafvet i ett främ-
mande land och mot en mägtig stat, hvarföre han
rådde Johan till fred, på de fördelaktiga vilkor

Ryssarne erbjödo. Hans kloka rad följdes icke.

När De la Gardie sedermera hade ett sammanträ-
de med de Ryske sändebuden, men desse aibröto

underhandlingen, uppbragte öfver Svenskarnes högt
stegrade fordringar, och han skulle fara hem från

mötet, d. 5 Nov. 1585, kantrade den bräckliga

farkosten och De la Gardie, ännu matt efter en
nyligen öfverstånden sjukdom, omkom tillika med
18 personer. Han hade år 1580 ingått äktenskap

med Johan lH:s naturliga dotter Sofia Gyllenhjelm.

Hans son,

De la Gardie, Jakob, är, om icke dan namn-
kunnigaste , åtminstone den mest förtjente af den-

na utmärkta slägt. Han var född i Reval 1588,

vann konungens ynnest, och äfven Carl IX omfat-

tade honom med välvilja. Väl hade Tegels insi-

nuationer förmått Carl att indraga en del af De
la Gardies förläningar, hvilka Tegel slog under

eig; men år 1601 utnämndes den 18-årige yng-
lingen till befalhafvare för ett infanteriregemente.

Kort derefter försvarade han, jemte Carl Gyllen-

hjelm, fästet Wolmar i Liffland emot hela Polska

hären. Ehuru murarna endast voro 2 alnar tjoc-

ka, och brist uppstått på lifsraedel, uthärdade de

likväl en tre månaders belägring, och, då staden

intogs med storm, öfverlemnade de slottet endast

med det vilkor, att trupperna skulle fä hemtåga,
men anförarena allena qvarstanna. De la Gardie

blef mildare behandlad än Gyllenhjelm, och erbjöds

till och med att ensam blifva utvexlad; men detta

anbud emottog han först fyra år senare, då barn ^
gick i Nederländsk tjenst; emedan denna ansågs

då för tiden såsom den yppersta krigsskola. Här

vann han förtroende hos prins Moritz af Oranien

och Henrik IV erbjöd honom tjenst hos sig. Han
återvände likväl till fäderneslandet; men här hade

Tegel förstått ingifva Carl IX misstankar emot

honom , och han måste ställa borgen för sitt upp-

förande. Carl insåg emellertid snart sin orättvisa,

och kan hade , under hela sin öfriga lifstid , att tag-

na sig af konungens oinskränkta förtroende, hvö-
ket bäst visade sig genom befälet öfver den hjelp-

sändning han skickade till Ryska tsaren Wasilij

Schuiskei, när denne sökte intaga den thron, hvil-

ken bestriddas honom, dels af Polackarne, dels af
andra medtäflare om spiran. Här förvärfvade sig

De la Gardie hufvudsakligen sitt stora historiska

namn. Han hade att kämpa icke blott mot don
uppenbara fienden, ntan äfven mot sine bundsföv-

vandter Ryssacnes feghet och opålitlighet, jemte

myteri och missnöje bland sine egne, hvilka be-

stodo till minsta delen af Svenskar, men till den
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vida stérre af Finnar, Fransmän, Skottar och an-

dra nationers folk. Flera gånger nppstodo mer och
undre allvarsamma uppresningar, då soldaterna

vägrade lyda, samt öfvergåfvo sina fanor, och
stundom måste fältherren sjelf gifva efter för en
nppstudsighet, den han hvarken kunde betvinga el-

kr bflägga med godo. I trots af alla dessa svå-

righeter ryckte han oaflå tiigen framåt, slog Po-
lackarne vid Twer, befriade det starkt befastade

slättet Troizkoj-Sergejew, fördref Sapieha vid Dmi-
trioff, samt intågade d. 12 filars 1610 i Moskwa,
avflket Polackarne belägrat i tvenne år. Härige-

nom Tar Wasilij Schuiskoi nppsatt på Rysslands

taran. Då, enligt Ryska bruket, ingen fick visa

äg väpnad inför tsaren, och detta äfven skulle

galla De la Gardie, gaf han det värdiga svaret,

alt tsasen väl kunde tåla se det svärd, som be-

friat honom. Han lemnade Moskwa, förenade sig

med Evert Horn, tågade mot Smolensk, hade att

limpa mot samma upprorsanda inom sina egna
trapper och samma villrådighet hos sina bondsför-

vaadter som förut, så att begge anförarne en gång
fena» sig ensamne med 400 Svenskar och Finnar;

an ben gaf likväl icke vika, ehuru Ryssarne
ajetfve äntligen från vänner förvandlade sig till

neadar. Den 15 Juli 1611 lyckades han att inta-

ga llévgorod. Härigenom tvingades Ryssarne till

aaångifvenhet och valde Carl IX:s yngre son, Carl

Uti», till tsar. Hans upphöjelse på thronen ägde
fil aldrig rum och var kanhända icke allvariigen

ämnad pä någondera sidan; men den vigtiga fre-

den i Stolbowa blef likväl följden af De la Gar-
dins segrar. Han belönades med riksmarsk-värdig-

naten, general-guvernementet öfver Esthland och
Revel, samt kort derefter med den skona Ebba
Brahes hand. År 1629 blef nan president i krigs-

kollegium, och hade dervid den så högt magtpå-
Jggande befattningen, att ordna och anskaffa allt

sam erfordrades till 30-åriga kriget. Efter Gu-
staf Adolfs död insattes han i förmyndare-regerin-

gen, och var der Oxenstjernas värdige medbroder,

samt förde ofta ordet under hans frånvaro. Han
var aristokrat i ordets ädla mening, d. v. s. me-
cenat och fosterlandsvän. Dog år 1655, i en

ålder af 70 år. Med sin maka hade han sju sö-

ner och sju döttrar. Bland de förre anmärka vi:

Wm las Gardie, Pontus Fredrik, född 1630,
éftd 1692, ingick först i krigstjenst och blef ge-

neral-major samt kommendant i Malmö; men emot-
tog derefter civila befattningar, och utnämndes till

riksråd samt president i Dorpats hofrätt.

ane> lav Gardie, Jakob Kaslmir, äldre bror

till den föregående, blef, vid 22 års ålder, öfver-

ata för Dal-regementet, hvilket han sedermera ut-

bytte mot lifgardet, då hans bror, Magnus, lemna-
«o detsamma, inkallades, 24 år gammal, i riksrå-

det, utmärkte sig under Polska kriget, befordra-

des efter band till general-löjtnant och general öf-

ver infanteriet, bidrog väsendtligt till eröfringen af

Yredriksudde , anförde venstra flygeln vid öfver-

fången öfver Lilla Balt och stupade d. 7 Okt.

1659 under Köpenhamns belägring, träffad af en

kanonkula. Han var en värdig son och sonson till

Jakob och Pontus De la Gardie. Hans maka var

drottning Christinas förtrognaste vän, den för sin

skönhet och dygd lika namnkunniga Ebba Sparre.

De la. Gandie» Magnu* Gabriel 9 den äldste

och namnkunnigaste af Jakobs söner; men också

den af hela sin ätt , som haft den mest omvexlan-
de lycka, och blifvit föremål för de mest stridiga

omdömen. Genom sin härkomst och sina lysande

natursgåfvor liksom på förhand bestämd till de

högsta äreställen, hvilka blott tycktes vänta på
honom

,
dröjde han icke länge att taga dem i be-

sittning; ty han blef, vid 22 år, öfverste för Svea
lifgarde och följande året skickad såsom sände-

bud till Frankrike. Två år senare riksråd, der-

efter general, general-guvernör i Lifland, riks-

marskalk, riksskattmästare, rikskansler och riks-

drots, president, än i kammar-kollegium, än i

kommerse-kollegiom , än i Svea hofrätt, kansler

för Upsala akademi, o. s. v. Till alla dessa ut-

märkelser lade han den för en undersåte ovanliga,

att, genom sitt äktenskap med prinsessan Maria

Eopbrosyna, blifva kusin, svåger och farbror åt

tre efter hvarandra följande regenter. Han ut-

märkte sig i kriget mot Danmark och vid belä-

gringen af Prag; men ehuru nan steg till höga mi-

litära värdigheter, var likväl krigets bana icke

hans egentliga, eller den, på hvilken han mest var

bestämd att lysa. Diplomatiken och statskonsten

var hans fält; men för sin andel deri har han ock

blifvit mest tadiad. Han stod i början af drott-

ning Christinas regering i hennes högsta gunst.

Hvad som hviskades om dess urartande till en otill-

börlig förtrolighet, är likväl alldeles obestyrkt.

Det var kanhända för att vederlägga ryktena här-

om, som Christina beslöt att förmäla honom med
sin egen nära slägting. Äfven denna förbindelse

hindrade likväl icke nådens förvandling till en up-

penbar onåd, under senare tiden af hennes rege-

ring. Han qvarstannade likväl i rådet, och, efter

Carl Gustafs död, blef han en af den unge konun-

gens förmyndare. Genom släktförhållandet och

sina personliga egenskaper förvärfvade han ett

inflytande på regeringen, hvilket blef lika menligt

för staten, som för hans egen ära. Styrelsen un-

der dessa 12 år var usel; statsverket utarmades,

ärenderna försummades, okloka förbund invecklade

riket i vidt utseende krig, bvartill det ägde bvar-

ken härar, flottor, förråder eller penningar. Gar-

nisonerna i rikets fästningar lemnades, midt under

freden, att dö af svält, embetsmännen blefvo utan

t
aflöning, och minnet af denna förmyndare-rege-

ring var så afskräckande, att man, för att und-

vika vådorna af en sådan, skyndade att göra Carl

XII myndig redan som barn, och därigenom be-

redde landet nya olyckor. — Vackrare är taflan

af De la Gardies åtgärder till uppmuntran af ve-

tenskaper, lärdom och konster, för hvilka han var

en lika upplyst som frikostig mecenat, i hvilken

egenskap han står främst bland alla enskildta per-

soner i Sverige. Han hade tre dyrbara bibliothe-

ker, ett i Stockholm, ett på Leckö och ett på

Wengarn, med hvilka han förenade en ansenlig

handskrifts-samling, han understödde flere lärde,

40
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riktade Upeam bibliethek med vigtig* böcker

och manuskripter, Wand hvilka senare isynnerhet

förtjeoa nämnas den ryktbara Coéex argenteus;

uppförde en del af Lidköpings stad samt barnhu-

set; byggde & kyrkor med flera skolor i sitt

grefskap, o. s. t. Härvid, äfvensom i sitt lef-

nadssätt, rådfrågade han likväl mera sin böjelse,

än sina tillgångar, så att, ehnru hans inkomster

stego till den då för tiden oerhörda summan af

80,000 R:dr, blefvo de likväl otillräckliga. Till

de politiska bekymren, då hans statsmanna-hand-

lingar blefvo angripna på alla sidor, sällade sig

äfven ekonomiska svårigheter, hvilket allt nödga-

de honom, att år 1685 taga afsked från sina em-
beten. Dessa förenade obehag, mera än ålderdom

och kroppsbräckligbet, lade honom i grafven på

Wengarn d. 26 April 1686, i hans 64 års ålder.

Kort förnt hade en betydlig del af bans egendo-

mar blifvit honom fråntagna genom reduktionen.

Man har efter honom flera tal och afhandlingar

,

bland andra en Memoria Gustavi Adotphi, och en

Vindicios Veritatis, utgifven till hans försvar mot

de beskyllningar, hvaraf han öfverhopades. Den

silfverstol , han skänkte drottning Christina vid hen-

nes kröning, har sedan dess utgjort Svenska ko-

nungarnes tbron. Hans äldste son, det enda öf-

verlefvande barnet af elfva,

De la Oardle, ttnntar Adolf, egnade sig äf-

ven åt civila värf och hoftjensten, och blef vid 25

års ålder skickad såsom sändebud till Frankrike,

Holland och Tyska riket. Följande året befordra-

des han till öfverste för Uplands regemente och

riksråd, slutligen till president i Svea hofrätt och

kansler för Åbo akademi. Användes vid många till-

fallen i juridiska och kamerala ärender, hvaribland

isynnerhet förtjenar nämnas: ordförandeskapet i

Pomerska reduktions-kommissionen, hvilket upp-

drag han förvaltade med så mycken skicklighet,

redlighet och oväld, att han derigenom förvärf-

vade sig både konungens och den Pomerska adelns

bifall och aktning. En svag helsa, ännu mera för-

svagad genom ett ansträngdt arbete, påskyndade

hans död, d. 5 Mars 1695. Med honom utgick

Magnus Gabriel De la Gardies ättlinje. Sonen till

en kongl. prinsessa och regerande konungens ku-

sin var så fattig, att då Carl XI ville tillåta ho-

nom att antaga titel af något bland sina
.
gods

,

svarade denne: "Jag äger hvarken torp eller gods

i hela verlden, mycket mindre något, hvaraf jag

skulle önska föra namnet", och att han skref till

grefve Lindskjöld, det han emade antaga någqt

arrende i Westergöthland eller Småland, hvaraf

han kunde föda sig i sin anletes svett. Att Carl

icke ville gynna sin anförvandt och den högtbe-

slägtade på andras bekostnad, var honom värdigt;

men att han gjorde intet för den förtjente och af

honom mycket använde embetsmannen, måste före-

falla besynnerligt.

9e la ttardie, HagBui, var en sonson af

riksmarsken Jakob De la Gardie. Hans fader var

dennes fjerde son. Han antog först Fransysk tjenst

och räddade trossen efter 4et olyckliga slaget vid

Malplaquet, gick sedan i Svensk tjenst, der han

blef general-löjtnant oeh riksråd; dog år 1741.

Hans sonson,

Se la Gardle, Jakob fäastaf, var född i

Stockholm d. 16 Juni 1768. Enligt den tidens

sed inskrefs han vid 8 års ålder såsom qvarter-

mästare vid lifregementet, och befordrades så, att

han, 20 år gammal, var kapiten. Han kom lik-

väl aldrig till någon verksam militärtjenst, eme-
dan han, kort efter krigets utbrott 1788, enligt

sin faders önskan, tog afsked, hvartill begges po-
litiska tänkesätt förmodligen mest bidrogo. Detta

hindrade likväl icke hans militära befordringar,

och Gustaf III, från hvars hof han skiljt sig allt-

sedan 1789 års riksdag, utnämnde honom, på sin

sotsäng, till kapiten-löjtnant vid lifdrabanterne,

hvilken befattning han allt till sin död innehade,

och nppsteg derunder till general-löjtnant. Den
civila embetsmannabanan var likväl mera överens-
stämmande med hans lynne, särdeles den diploma-

tiska. Han utnämndes år 1799 till minister i Wien
och 1813 till sändebud vid Spanska hofvet. År 1806
blef han landtmarskalk vid landtdagen i Greifswald,

och utförde detta uppdrag både till konungens oeh
landtdags-ledamöternes nöje. Vid riksdegen år

1809, då han valdes till ordförande i hemliga ut-

skottet, troddes han tillhöra den fallna regent-

slägtens parti, i fall denna kunde anses äga nå-

got sådant. Han gjorde då den bekanta motio-

nen, att adeln borde afsäga sig alla sina företrä-

des-rättigheter, utom sköldemärkena, hvilket för-

slag väckte mycket uppseende och bedömdes olika.

Af egentlig tjenstemanna-befattning bestridde han
ingenting annat, än ordförandeskapet i allmänna be-

redningen; ty presidentskapet i kammar-kollegium,

hvilket erbjöds honom år 1830, undanbad han sig.

Deremot beklädde han så många fler lönlösa bo-

fattningar, till det mesta såsom ordförande i en

mängd direktioner och välgörande inrättningar, hvar-

af han bidrog till stiftelsen af flera, bland hvilka

förtjena nämnas: Stockholms sparbank, öppnad på
bans födelsedag d. 16 Juni 1822. Vid 1834 års

riksdag förde han landtmarskalks-stafven, och mot-
svarade detta förtroende med en värdighet i hållnin-

gen, ett lugn och en oväld, som torde öfvergått de

flestas förväntan. — Han var en vän af vetenska-

perna och vitterheten, samlade på sitt gods Löbe-

röd ett betydligt bibliothek och en mängd hand-

skrifter, af hvilka han låtit utgifva flera histori-

ska dokumenter i det s. k. De la Gardieska arki-

vet, skref sjelf, utom en mängd tal vid flera till-

fällen, en dram: Fate Bure, uppförd på dramati-

ska theatern, samt flera andra, gifna inom hofcir-

keln. Utnämndes till drottningens öfverste-mar-

skalk, excellens och Serafiroer-riddare , samt afled

d. 26 April 1842, sedan han 10 år förut haft den

sorgen, att se sin ende son nedstiga i grafven vid

33 års ålder.

De la Gardie , Johanna Eleonora och Sto-

na Maria, döttrar af Pontus Fredrik De la Gar-
die d. ä., äro kända såsom Svenska skaldinnor.

Den förra, gift med grefve Erik Stenbock, harskrff-

vit Svenska psalmer, en Fransyek\ pastoral och en Tyk
psalm; den senare har utgifvit Andetiga BetraMHswr.
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mm Mm IKaMHe» Ca*barlaa Charlotta, född

Tmbe, första fru åt general-löjtnanten PontusFredrik

to la Gardie, far till den ofvannämnde Jakob Gn-
ttaf, har gjort sig kand genom medborgerliga för-

tjeaster, genom införandet af koppympningen och

ajtt idia bemödande att rådda några for trolldom

>domda Dalqvinnor, bvilket äfven lyckades. Adeln

Ht, vid 1760 års riksdag, i anledning häraf, slå

en medalj öfver henne. Hon dog d. 2 1 Mars år 1 763.

Briand , är namnet på en i skådeplatsens histo-

ria bekant slägt. Stamfadern inflyttade till Sve-

rige omkring år 1760. Hans söner voro Pierre
och liOmis. Den förre dog år 1818, såsom kon-

sertmästare, 55 år gammal; den senare, Kiouin»

?ar en af Svenska tneaterns yppersta komiska

skådespelare, en skicklig dansör och en utmärkt

ballettmästare , hvars kompositioner hade mycken
originalitet och omvexling. Genom en olyckshän-

delse skadades hans neka, hans kropps- och själs-

krafter förslöades, och han dog år 1823 redan

atkfvad, ehuru endast 50 år gammal. Hans son

tadvtg, född 1802, är anställd vid kongl. thea-

tera', Herres söner äro: Pierre oeh Fredrik.
Ben Örte, född år 1805, har i många år före-

stått en taeater i landsorterna oeh verksamt bi-

dragit tär byggnaden af Upsala theater; den se-

nare £dd år 1812, har, sedan 1843, förestått

theatern å kongl. Djurgården vid Stockholm,

to la Paajerie var Napoleons , första gemåls,

kejsarinnan Josefinas, familjnamn. Ett fruntim-

mer med detta namn iefver ännu. Det är gref-

rianan Marie Adéle Marcelle Tascher de la Pagerie

,

född Clary, enligt statskalendern, hofmästarinna

ho* IL M. enkedrottningen.

tolnry» eller Ry» ett jernbrnk i Sunnerbo soc-

ken af Kronobergs län, tillhör H. Exe. grefve €.

C Piper. Braket har 2 härdar och 500 skepp:d

privil., smide, af eget tackjern. Tillverkningen af-

yttras mest inom orten. Hammarskatten är 5

skepp:d. Bruksstämpeln D. R.

to la* Valée är ett i Svenska arkitekturens hi-

storia utmärkt namn. Simon D. 9 född i Frank-

rike, inkom till Sverige, sedan han förut en tid

varit arkitekt hos prinsen af Oranien, blef här

aof-arkitekt år 1639; men mördades år 1643 på
Stortorget i Stockholm, af öfversten E. Oxenstjerna.

Bana son

Be Mm Valée, Johan, fick tillåtelse att vid

Kalfibagen, utanför Stockholm, det nuvarande Fre-

drikshof, anlägga ett värdshus, der allehanda lust-

spel oeh andra tidsfördrif skulle fä uppföras. Han

idkade emellertid sin faders yrke och har upp-

byggt Catharina kyrka, samt gifvit ritningen till

tel nuvarande Ladugårdslandskyrkan, bvilken lik-

väl blef fullbordad först långt efter hans död.

Riddarhuset är äfven hans verk. Han utnämndes

är 1671 till borgmästare i embets- och bygg-

sings^kollegium, samt år 1681 till bof- oeh stads-

arkitekt. Född 1620, död 1696. Hans son

tmm la Valée, Chrfetoffer, agnade sig äfven

ål arkitekturen, men tillika åt ingeniör-vetenska-

pea, gjorde vidlyftiga utländska resor, blef der-

ander ingenjör i Venetiansk tienst, samt utmärkte

sig vid flera tillfällen under kriget i Grekland,

särdeles vid Napoli di Romaatas eréfring. Åter-

kommen till Sverige blef han år 1689 ingeuiör-

kapiten i Wismar, adlad, och tjente år 1700 i

Narva, såsom general-qvartermästare-löjtnant.

me la Vall, född Fransman, inkom år 1622 til]

Sverige, der han tog tjenst, såsom simpel soldat;

men genom sitt mod och sin tillgifvenhet för sitt

nya fäderneslands sak, tjente han sig upp till

öfverst-löjtnant, adlades och utnämndes till kom-
mendant på Wadstena slott Född år 1589, död
1650.

Deleeiift Carl, notarie, har ntgifvit ordböcker i

Engelska, Tyska och Fransyska språken, jemte ett

allmänt Mythologiskt Lexikon. Såsom den äldste

och en af de mest utmärkte bland boktryckeri-

societetens ledamöter, erhöll han Wasa-orden vid

boktryckerifesten år 1840, och har sedan blifvit

hugnad med en pension af allmänna medel. Född
d. 2 Jan. 1767.

Delfin (Delphinus), ett slägte utgörande en egen

familj af de hvalartade djuren Cetaeea; har kägel-

formiga tänder i begge käkarne, hvilka hos de

egentliga delfinerna bilda ett smalt utdraget näbb.

De äro de rofgirigaste af alla djar i hela ordningen

och lefva endast af animalisk föda, samt indelas

uti egentliga delfiner, marsvin och delfin-arter.

De förekomma allmänt i de flesta haf , likväl spar-

samt vid våra kuster och endast ett par arter uti

Östersjön. De allmännast förekommande äro : Fan-
liga Delfinen ,

Springoren (D. Delphis), af 8—10 fots

längd med lång, platt och spetsig nos, på ryggen

samt under buken hvit, utmärkt genom sina höga
språng öfver hafsytan, hvaraf namnet härrör. Fin-

nes i stora skaror vid Norriges kuster, samt i

Kattegat och Sundet; men går ej in i Östersjön.

Han fångas vanligen på krok, med sill till bete,

oeh användes till trankokning; emedan man erhål-

ler ända till 10 kannor tran af en fisk. Späck-

huggare-detfinen , Svärdfisk (D. Orca), af 20—24
fots längd, med kort trubbig nos, ryggen svart,

försedd med en utomordenlligt hög, spetsig och

svärdlik fena, buken hvit, öfver hvardera ögat

en hvit halfraån-formig fläck. Förekommer isyn-

nerhet i Nordsjön och Kattegatt och går någon

gång äfven in i Östersjön. Är en af hvalfiskens

farligaste fiender och angriper honom oförskräckt

samt sliter stora späckstycken från dess sidor.

Deraf har djnret sitt först anförde namn. Då flere af

dem äro tillsamman döda de äfven den största bval.

Föröfrigt angripa de alla större hafsdjur, särdeles

skålar, äfvensom sina egna samslägtingar marsvinen.

Marsvinet, Tumlaren (D. Phocena), af 4—6 fots

längd, på ryggen svartblå, sidorna grå, stundom

med mörkare ränder, under buken hvit, finnes så väl

i Östersjön som Kattegatt och Nordsjön, och fö-

rekommer oftast flere tillsammans följande tätt

efter hvarandra i en rad, hvarvid de emellanåt

böja sig upp öfver hafsytan för att andas, bvil-

ket sker mycket hastigt, så att man blott ser den

hvälfda ryggen höja och sänka sig nästan som ett

rullande hjuL Detta har gifvit anledning till namnet

tumlare, äfvensom man ej utan skäl misstänker,
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att denna rörelse af en större mängd efter hvar-

andra simmande marsvin, gifvit anledning till be-

rättelser om den mycket omtvistade hafsormen.

Han fångas vanligen i nät och späcket användes

till trankokning.

Delldém, Carl Olof, professor, vid Upsala uni-

versitet, i statsrätt, folkrätt samt kyrko- och krigs*

lagfarenheten, är född i Ångermanland år 1800.

Prof. Delidén började sin akademiska lärarebana

såsom docens i den praktiska filosofien år 1822;

men öfvergick sedan till den juridiska fakulteten,

inom hvilken han år 182? utnämndes till adjunkt

i Svenska och Romerska rätten. Samma år erhöll

han den juridiska doktorsgraden och har någon

tid äfven tjenstgjort i praktisk väg, såsom till-

förordnad landssekreterare i Upsala län. Prof.

Delidén är författare till åtskilliga juridiska skrif-

ter, dels disputationer, dels serskildt utgifna arbeten.

Delsbo, en socken, belägen i Helsinglands norra

kontrakt och fögderi af Upsala stift och Wester-

Norrlands län, 4 £ mil V.N.V. från Hudiksvall, hör

till 1 kl. konsist. Intill femtonhundratalet kalla-

des kyrkan och socknen SudeYbo, troligen af sö-

dra Dellen, vid hvilken de ligga. I socknen fin-

nas omkring 60 större och mindre sjöar, hvar-

ibland Dellen är den största, samt 13 åar och

floder, som alla bafva sitt utlopp i sistnämnda sjö.

— Lenssus anför i sin beskrifning öfver Delsbo

socken, att "af strömgångens uppskärande om vå-

rarna på Afvasjön, hafva Delsbomän en observa-

tion, om följande sommarens sädesväxt och dess

ymnighet här i socknen. De säga sig, af förfä-

derna hafva hört, och jemväl af erfarenhet märkt,

att när den ur Stömneå i Afvasjön infallande ström-

men skär om våren upp sig så, att han håller sig

mer än vanligen in till Afvalandet och den norra

stranden , skall det bebåda dem , som här i sock- -

nen bo norr om Afvasjön, en rik och ymnig års-

växt, men deremot en knappare, för dem som bo
söder om. Faller åter denna strömgång någon
vår, mer än vanligt, inåt edlandet och södra si-

llan, skall det blifva bättre årsväxt den sommaren
hos dem i Bobygden, men klenare och sämre hos

dem, som bo på norra sidao om nämnde sjö.

Skär strömmen upp isen midt öfver sjön, skall

folket göra sig hopp om en lika god årsvext öf-

ver hela socknen. Derstädes finnas icke min-

dre än 31 ansenligare berg, af hvilka Blackås-

berget, Gässåsen, Wålåsberget, Svartåsen, Eds-

åsen, Gryttjesberget, Ulfberget och Klätlehålet

äro särdeles märkvärdiga för deras stora mörka
grottor, hålor och underjordiska gångar, der for-

dom jättar förmenas haft sina hemvist, men nu
äro tillhåll för hvarjehanda rofdjur. På Jernklint,

Långboberget, och äfven på Wålåsberget, hafva

fordom vårdkasar varit uppsatta och underhållna,

den tiden Jemtland och Herjeådalen lydde under

Danmark. Klättehålet är äfven namnkunnigt, icke

just för sin höjd, ty den är oansenlig, utan för

sin beryktade underjordiska håla, i hvilken berät-

tas vara en gång emellan Norrhvena by och Gul-
gård, samt en gång ned till Lumpån. Uti Delsbo

socken finnas 69 byar, som äro delade i 12 ro-

tar. År 1721 då Ryssarne plundrade Norrbottens

stränder, var all Delsbo och de närliggande sock-

naraes allmoge uppbådad, och uppställd vid Hu-
diksvall den 18 Maj, för att hindra fiendens vi-

dare inbrott i landet. En gammal tradition har

man här, att Delsbo socken skall hafva en klocka,

om 18 skepprds vigt, liggande nedsjunken uti Berg-

viken , hvilken klocka skall vara ditkommen af den

orsaken, att hon "för sitt makalösa ljud blifvit

skattad allt för god att betjena bönder", och skulle

derföre på vinterföret släpas härifrån till Stock-

holm; men sjönk under forslingen. Den 26 Febr.

1740 ödelades prostgården och kyrkan af våd-

eiden; men började åter uppbyggas följande året.

I socknens sigill är en hammare och tång, hvilka

skola hafva afseende derpå, att dessa verktyg för

koppar- och myrjernssroidet, ansågos för invånar-

nes yppersta födkrok. En half mil från kyrkan,

vester i socknen, finnes en grop, som kallas Klät-

tehålet. Ingången dertill är först mycket trång,

sedan blir den något vidare, och man inkommer
i en liten kammare, med bänkar på sidorna. Kort

före Polska kriget, år 1655, skall* en kapiten

Dauith Seaton varit derinne med 2 eller 3 solda-

ter, med hvilka han gått så långt, att han kom-
mit till ett jerngaller, hvilket liknade en dörr tiU

hvad som förmenades vara der innanför. Men fast-

än Seaton beskrifves såsom dristig och öfverdådig

,

har han likväl ej vågat gå längre med sina led-

sagare. Nu är ingången till denna grop igenfylld."

— Bröllop hålles vanligen i den gård der de ny-
gifta skola bo. Slägt och anförvandter bjndas , med
vilkor att de skola hafva kost med sig för sa

många personer, som ifrån deras hus och gård

vilja infinna sig på bröllopet. Brudgummen bju-

der en, högst två ogifta drängar med på bröllo-

pet, och det utan kost. Om någon af dessa ej

kan inställa sig, äger han rättighet att sätta en

annan i sitt ställe, hvartill de hågade med 3 dJr

k:mt måste köpa sig rättighet af de bjudne. Den-
na handel kallas : sälja och köpa vånen. All med-
förd kost lemnas åt de s. k. matstillgummorna

,

hvilka framsätta kosten gemensamt för alla. Brud-
gummen hade, i äldre tider, på vigseldagen in-

ställt sig uti kyrkan med prestkrage och prestkap-

pa; men denna sed anades 1760. Det första bar-

net, hvarmed det unga paret välsignas, kallas:

"brudebarn." — Det var i Delsbo socken der är-

kebiskop Olans Svibelius, under en visitation, an-
ställde kateches-förhör med ungdomen, och till-

frågade en gosse hvarom andra taflao handlar t

Hvarpå gossen svarade: Om kärleken till vår nästa.

Då S. derefter ville att han skulle förklara detta

närmare, sade gossen: "Att allt hvad jag vill min
nästa skall göra mig, bör jag ock göra åt ho-
nom." Härunder märkte S. att en annan gosse,

som blott bade en tunn jacka på sig, stod och
frös, då deremot den andra hade två rockar. S.

frågade honom om denna gosse vore hans nästa,

och när den tillfrågade jakade, sade S. att han borde
gifva honom en af sina rockar, till bevis att han
älskade honom. Gossen gjorde så; men då S.

skulle begifva sig ur kyrkan, framkom han till

Digitized by



honom och begärde hans pels, emedan han jn äf-

wm vore erkebiskopens nästa. Gossen fick ej

pälsen; nen S. löste den med penningar. — Sock-
nen består af 122£ mtl. och har 3,730 invånare.

Dess areala vidd uppgår till 89,008 tonni., af

fcvilka 16,200 äro sjöar och kärr. Adr. Hudiksvall,

»•elwiaj» Henrik von, född i Lifland, gjorde

först tjenst vid Polska konungens lifgarde, kom
andan i Holländsk, så i Fransysk tjenst, och slut-

ligen år 1655 i Svensk, såsom öfverst-löjtnant

,

hivistade Carl Gustafs fälttåg i Polen och Dan-
mark, och hlef illa sårad vid stormningen af Köpen-
hamn, natten emellan d. 10 och 11 Febr. 1659.

Befordrades sedan till öfverkommendant i Bremen
och Verden, samt general-löjtnant; men tog af-

sked år 1676, blef öfverkommendant i Hamburg
•ca general-löjtnant i Holländsk tjenst. Född 1620,
död i Hamburg år 1696. — Den Svenska friherr-

liga ätten Deiwig härstammar ej från honom, utan

från Behrend Wilhelm von Delwifr, hvil-

ken förut varit i Fransysk tjenst och fick afsked år

1723, då han återvände till sitt fädernesland Liflaod.

auemlrbascb eller Jernliufvudet var det namn
Janitscharerne gåfvo Carl XII, i anseende till hans

oböjliga sinne och utomordentliga mod.

n>e*s*4*e£e-sliinda (Agrion), ett till ordningen

aftnder hörande insektslågte, med lång och smal

kropp, tränsversalt hufvud, äggformiga, mycket
utstående, vidt åtskilda ögon, sittande på sidorna,

Ungt Cylindriskt
, mycket smalt underlif, medelmåt-

tigt och lika stora glasartade fint och tätt nätådri-

ga i hvila bakåtböjda och vertikalt långs under-

håret hopslagna vingar, medelmåttiga fötter och
ofullkomlig förvandling. Finnes allmänt vid alla

vatten och lefver af andra vatten-insekter; flyger

särdeles behagligt och är utmärkt genom sin smärta

kroppaform, lysande yta, vackra ögon och viogar,

hvilketr gifvit anledning till benämningen. Lar-
verne äro långa och mycket smala, samt lefva

i vattnet. Papporna likna larverne; men hafva

viagfodral på sidorna. Hos oss förekomma tven-

ae arter, nemligen: Flicksländan (A. puella), af

något mindre än 2 tums längd och 2£ tums
vingbredd, till kroppsfargen omvexlande, men van-

ligen, ofvan grön eller ljusblå, dragande i grönt,

med ljusa klara ofläckade vingar, hvilka haf-

va blott en mörk punkt framför spetsen. Före-

kommer öfverallt vid bäckar, rännilar och stora

stilla vatten. — Jungfrusländan (A. eller Libellula

irgo)» ^f 2 tums längd och 2| tums vingbredd,

glänsande metallgrön, med dragning i blått, han-

aens vingar berlinerblå, eller hvila med svarta och

blå tvärbälten; honans sotbruna, med en hvit punkt

vid spetsen. Förekommer på samma ställen, som
aåst föregående,

nremokratl, är den regeringsform, enligt hvil-

ken högsta magten hviiar i folkets händer. Den
är absolut eller ren, om samtlige statsborgarne

kro i besittning af den lagstiftande, lagskipande

och exekutiva magten; eller representativ om i

derna ställe väljas representanter,

•eniotlke » ett Turkiskt lustslott i grannskapet

af AdrianopeJ, hvilket blifvit i Svenska historien

bekant genom Carl Xlfcs vistande der efter Kala*

baliken.

Den girlnes plåga Är lKnsre lefva» med
detta ordspråk betecknas att ju längre den girige

lefver, ju mera plågas han af begär efter rike-

dom.

Hen bitet» som mesta bafran drar» far
minet derafV Ett gammalt Svenskt ordspråk,

som betecknar att tjenaren icke får det han för

sin husbonde förvärfvar, ehuru han här största

mödan dervid.

Den kommer ock fram» aom oxarne drlf-

ver» eller, den sakta far» kommer ock
till berberget» är ett gammalt Svenskt ord-

språk.

Denoewiti, slaget vid, stod d. 6 Sept. år 1813,

mellan den förenade norra Tyska hären under

kronprinsens af Sverige, Carl Johans, befäl, och

den Fransyska under Ney, hvilken sistnämnde blef

slagen med en förlust af 24,000 man i döde, så-

rade och fångne. Svenska artilleriet, under Gar-

dell, utmärkte sig särdeles härvid.

Hen som ajer så ban tigger, skall man
slå så ban ligger» ett ordspråk, hvarmed be-

tecknas, att den som bortskänker utöfver sina till-

gångar, ej förtjenar medlidande.

Hen som griper ålen I stjerten» ban bal-

ler honom Icke fast» med detta gamla Sven-

ska ordspråk betecknas, att den man vill hafva

fast, måste rigtigt angripas.

Hen som vill liafva kärnan» måste först

bita upp nöten» eller Intet vlnnes utan
möda; ett gammalt ordspråk.

Den tntttan» mitt ocb ditt» bar sklldt mån-
gen Ifrån sitt» ett gammalt ordspråk, hvarmed

förstås: mycken rättegång dr en trappa titt armod.

Departement betyder en saks fördelniog emel-

lan flere, eller en viss afdelning inom en större

krets af föremål. I den Svenska statsförvaltnin-

gen betecknar detta namn de serskildta fördelnin-

garne af riksärenderna i och för deras föredrag-

ning. Statsråds-departementerne äro sju, utrikes-,

justitie-, civil-, finans-, landtförsvars-, sjöförsvars-

samt ecklesiastik-departementet. I spetsen för

hvart och ett befinner sig en statsrådets ledamot.

Indelningen i departementer antogs år 1840, i

stället för de gamla stats-expeditionerna. Dessa

voro blott fyra. De tre departementer som till-

kommit, äro utrikes- och justitie-departementen

,

hvarjemte den gamla krigs-expeditionen blifvit de-

lad i tvenne departementer, för landt- och ser-

skildt för sjöförsvaret. En annan skillnad ligger

i departementernes större oberoende, då stats-ex-

peditionerne alltid ' betraktades blott såsom delar

af det 8. k. kansliet. Departementernes namn an-

tyder i allmänhet deras verksamhet. Den närma-

re fördelningen af ärenderna är öfverlemnad åt

konungens godtfinnande. Befordringsärender till-

höra alla departementerne, hvart och ett för de

embeten, som ligga inom dess omkrets. Till sin

beskaffenhet äro de ej styrande, utan blott beredan-

de verk och expeditioner för regeringsbesluten; till

formen äro de ej kollegier, utan byråkratiska verk.
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314 DetMtoaiMMter.

De*par*eineat«-c*ief kallas hvarj* ledamot af

statsrådet, så vida han står i spetsen för något

departement. Hans åliggande är att bereda ären-

denia till åtgörande af konungen i statsrådet, der-

efter föredraga dem, slutligen att kootrasignera

besluten, expediera dem ocb föreskrifter om deras

verkställighet. Derigenom, att chefen ensam be-

reder ärenderna (hvilket förut skedde genom den

n. k. rikets allmänna ärenders beredning), och

genom rättigheten att omedelbart erinra om verk-

ställigheten, närmar sig departements-chefens em-
bete till en styrande ministers, ehuru stor olik-

heten likväl ännu är i vissa fall, helst departe-

ments-chefen ej kan sjelf bestämma den öfriga

personalen i sitt departement. Deras ansvarighet

sammanfaller med statsrådets ansvarighet i all-

mänhet, blott med tillägg af skyldigheten att vä-

gra kontrasignation , då konungens beslut strider

emot regeringsformen. Se art.: Kontrasignation.

Departur, är af tvenne slag, enkel -departur och

general-departur. Den enkla uppkommer med en-

kel kurs, och utger hela den vinkelräta afvikningen

fram meridianen, åt ost eller vest, under segling

från ett ställe till ett annat. General-departuren

uppkommer med tvenne eller flera enkla samman-

hängande kurser, och borde rätteligen vara, hvad

den alltid antages för, neraligen lika med den en-

kla departuren , hvilken skulle göras emellan frånseg-

lade och påkomna stället; men erhålles likväl all-

tid litet olika med denna, af orsak, som anföres

under art. Plausegling.

Depositani eller Inlaajsfä (såsom saken be-

nämnes i gammal Svensk lagstil) kallas egen-

dom, hvilken ägaren insatt hos en annan att för-

vara. Ingen kan tvingas att emottaga ett depo-

situm; men att vid anfordran återlemna detsamma

oförminskadt och i väl behållet skick. Den som
innehar ett depositum är ansvarig for dess vård,

och hans arfvingar efter honom, i fall han i

vittnens närvaro emottagit detsamma eller gifvit

bref derpå. Deremot kan han afsäga sig ett

emottagit depositnm, så vida ej sjelfva vilkoren

for dess deponerande hindra detta, och han är

i alla händelser berättigad till ersättning for den

kostnad, som den deponerade egendomens vård

förorsakat Serskildt hafva rikets ständer tillåtit,

att i banken nedsätta flyttbara saker, hvaribland

äfven förseglade paketer samt kontanta penningar,

vare sig i ädla metaller eller bankens egna sed-

lar. Likaså kunna, för åtskilliga ändamål, t. ex.

vid konkurser, vid bördeskillings erläggande, o;

s. v., penningar nedsättas i landtränterierna. Så-

dana deposita förvaras derstädes i tio år, och öf-

veiiemnas sedan åt kongl. statskontoret, dock utan

att ägaren derigenom förlorar sin rätt; ty för

återbekontmande af dessa gäller ingen preskrip-

tionstid.

Der natt en graininni karlen;* Den pantlek,

som begynner med dessa ord, härleder sig från

Finland; men förekommer äfven mångenstädes i

Sverige. Alla lekande deltaga i den sång, som
äger rum under leken. Då förstyraren slår i bor-

det tystnar en hvar. Den som sjunger sedan sla-

get fallit, ger pant. Melodien återfinnes i jJrtoidf-

sons Svenska Fornsånger. Orden dertill lyda:

"Der satt en gammal käring och spann, Uti en
mörker kammare, Hon bulta med sin hammare,
Och in kom hennes man!r

Descartes, René, eller på Latin: Renatus Car-
tesius, född i Touraine i Frankrike år 1596, hade
i början yarit militär och ägde ovanliga mathe-
matiska jnsigter. Han öfvergaf likväl snart krigs-

ståndet för att egna sig åt filosofien, anses for

Frankrikes mest djupsinnige tänkare, och var
stiftare af det efter honom länge följda filosofi-

ska systemet. Hans utomordentliga rykte förmåd-
de drottning Christina, att först öppna en bref-

vexling med honom och sedan inkalla honom till

Sverige år 1649, för att undervisa henne i grund-
satserna af hans system. Emedan hon icke hade

någon annan tid ledig att använda härtill, än dea
tidiga morgonstunden, måste Descartes kl. 5 om
morgnarna besöka henne. Dessa tidiga vandrin-

gar i en kall luft, i ett för honom ovant klimat,

lade honom i grafven redan följande året 1650.

Då varande Fransyska sändebudet, Cbanut, lät be-
grafva honom i Adolf Fredriks kyrka, hvarifrån

benen sexton år senare flyttades hem till Krank-

rike. Gustaf Hl lät, genom Sergels mästarehand,

uppsätta ett monument öfver honom i Adolf Fre-

driks kyrka, hvilket utgör en af dess yppersta

prydnader.

Desideria eller Desirée , nuvarande H. M. enke-

drottningens tredje namn.

Desuiauskuopp (Adoxa moscbatellina), en mång-
årig vext, hvilken förekommer på fuktiga ställen

i våra mellersta och sydliga landskap, ehuru min-
dre allmänt, och är utmärkt för sin behagliga

mysklukt.

BSesraegras 9 mattram, gnl renfana (Tanacetnm

vulgäre), en mångårig vext, hvilken förekommer
allmänt på åkerrenar och vid gärdesgårdar, utmärkt

för sin starka genomträngande lukt, och begagnas

såsom maskdrifvande medel , särdeles den deraf de-

stillerade flygtiga oljan. Äfven till fargniag.

Deimerosor (Malva moschata), en mångårig vext

hörande till familjen Malvacme, hvilken förekom-
mer, ehuru sällsynt, på Gottland, vid Loftahamra

i Småland samt i Skåne och Bohuslän och kan
användas till medicinskt bruk, likasom alla malva-
arter, för sin stora halt af vextslem.

Despotisk kallas det slags regering, enligt hvil-

ken någon eller någras vilja är lag för alla sam-
hällsmedborgare; ofta en regering som öfverskri-

der statsraagtens rättigheter, eller missbrukar sin

roagt.

Despren» Jean Louis , född i Auxerre i Frank-
rike, inkallades 1784 till Sverige, egentligen så-

som dekorations-målare, I denna egenskap är han
icke blott den störste Sverige ägt, utan torde

hans like svårligen träffas vid något lands thea-

trar. Han har äfven målat flera bataljstyckes,

såsom slaget mellan Crotoniaterne och Sybariterae

oeh det vid Högland, samt gifvit ritning till åt-

skilliga byggnader. En gigantisk fantasi och
mycken säkerhet i teckningen utmärka Jionojn,
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men koloriten är något kall. Dog i Stockholm

ir 1804, angefår 60 år gammal. Ett obevist

rykte gick, att han skalle blifvit förgifven vid en

middagsmåltid, den han intagit hos en i Stock-

holm då vistande utländsk diplomat, en man af

tvetydig karakter, och hvilken sedermera hade

mfnga omskiftande öden.

Bert orlttt Tkm 9 ined eora; fOrgan. Detta gamla
ordspråk betecknar, att hvad som bltfvit förvärf-

vadt med orättvisa, har ingen varaktighet. Man
tiger derföre: Intet lås dr så starkt, som kan hålla

en orätt penning inne, med mindre han ju drager

tio /Dåtfångne med sig ut.

Vet som gömmes 1 snö, kommer upp i

til 9 ett gammalt ordspråk, som betecknar att det

onda, äfven länge fördoldt, likväl slutligen kom-
mer i dagsljuset.

Dettero, en sjö i Flo socken, är egentligen att

anse som en egen insjö, emedan det sand, hvil-

ket skiljer densamma från Wenern, ehuru 900 alnar

bredt emellan de hopskjutande uddarne, likväl är

så grundt, att man med vagn kan färdas deröf-

ver. Dettern har omkring 6,000 tunnlands yta,

ekart icke någonstädes öfver 3 alnar djup. Den
har på 100 år så tilltagit i sin vidd, att den

bortskurit en stor del af landet, i de kringlig-

gande 5 sockname. År 1763 blef den föremål

för en allmännare uppmärksamhet, emedan man
redas då erfor verkningarne af sjöns utvidgande,

ifintnde år uppgjordes en karta öfver denna sjö

och dess närmaste omgifning; men vidare åtgärd

har icke blifvit vidtagen förr än 1842, då Flo,

Åhs, Sabls och Näs socknemän, hvilkas ägor un-

der tiden lidit betydlig minskning genom DeMeras

fortfarande utvidgning, genom utskärningar, h vil-

ka hota att i en framtid förvandla kringliggande

ägor till sjö, gjorde ansökning hos regeringen,

att icke allenast ett förslag till förekommande af

vidare skada måtte uppgöras, utan ock anslag till

arbetets utförande måtte beredas af allmänna me-
del Något beslut härom är likväl ännu ej fattadt.

Maeonus kallades i den katholska kyrkan uti Sve-

rige de tjenstemän, hvilka biträdde vid sjelfva

gndstjensten , vid utdelandet af nattvarden, vid

upptagandet af fromma gåfvor och äfven vid upp-

sigten öfver sedernas och lärdomens renhet inom

församlingen. Den förnämste bland dem kallades

archidiaconus och blef efterhand biskopens närma-

ste man inom den andliga rangordningen. Honom
tillkom äfven en serskild jurisdiktion.

Maurlutm kallas det register, som föres öfver

dagligen förekommande händelser och göromål.

Sådana äro i lag föreskrifna för åtskillige em-
betsmän , samt utgöra en ibland kontrollerna öfver

ntöfningen af deras tjenst. Så t. ex. granskas vid

fcvarje riksdag justilie-ombudsmannens diarium af

rikets ständers lag-utskott. Likaså åligger det

kronofogdarae, att hålla diarier öfver alla utmät-

nlngsärender, samt att hvar tredje månad insända

utdrag ar dem till konungens befallningshafvande,

o. s. v.

Hefcroft» jollt, cerdiorit, hård fahlunit, ett mfl-

aoral, som hör töl sligtet silikater, bestående af

kiselsyrad lerjord, med kiselsyrad taJkjord-jernexi-

dul. Förekommer, derb oph formligt i Fahlu grof-

va, till färgen galbrant och mörkt vaxgult, på
tonna kanter litet genomskinande, i brottet ojemn,

något splittrig, glas- till fettglänsande , eldar mot
stål. I sitt renaste tillstånd bildar diehroiten en
ädelsten, kallad Losafir eller Peliom.

l>fek-kopp (Cyprinus dobula), en till benfiskarnos

2:a ordning, mjukfeniga, hörande fisk, med lång

och tjock kropp, bred platt panna, nedtryckt och

trubbig nos samt begge käkarne lika långa. Före-

kommer i Götha-elf, hvarest den fångas med nåt,

isynnerhet om vårtiden.

Biekman» Arndt , en Dansk amiral, har gjort

sig känd för den sjöbatalj, som han levererade mot
Svenskarne år 1627 utanför Dantzig. Närande stad

var s. å. blockerad både till sjös och lands af

Svenskarne. Den Svenska blockad-eskadern bestod

endast af 6 skepp , under befäl af v. amiral Stjern-

sköld, som nödgades sprida sina skepp, och för att

verksamt underhålla blockaden låg med sitt chefs-

skepp Jägaren, jemte skeppet Solen, anfördt af

kapiten Foratt, till ankars midtför stora farvatt-

net. De andra skeppen voro ankrade på 1 å 2 mils

afstånd deri från. Sådan var Svenskarnes ställning,

då amiral Dickman d. 18*Nov., bittida om morgo-
nen, gick ut från Weichselmunde, med en flotta af

10 skepp, för att anfalla den blockerande eskadern.

En svag landvind gynnade de fiendtliga skeppens

ntsegling, och förhindrade de fyra detascherade

Svenska skeppen att komma sin amiral till bjelp.

Dickman sjelf med 6 sképp omringade Stjernsköld

,

de öfriga fyra anföllo Foratt. Elden å båda sidor

var ytterst häftig, flere äntringar afslogos; men
omsider måste Svenskarne duka änder, efter det

tappraste motstånd. Foratt, som blef först öfver-

mannad, satte eld på skeppet, för att spränga sig

och fienderne i luften. Stjernsköld, som na fann

att allt vidare motstånd skulle blifva förgäfves,

isynnerhet som fienden började äntra ånyo, ville

följa Foratts exempel; men som lian fått 2:ne

svåra sår, hindrades han att sjelf antända sitt

skepp, hvarföre han befallte sin dräng att uträtta

detta uppdrag. Innan denne hann efterkomma be-

fallningen, borttog en fiendtlig kala hans hufvud.^

Stjernsköld ropade nu förgäfves att fö sin vilja

åtlydd, då han i detsamma förlorade venstra ar-

men. Hjelten föll och skeppet öfvermannades af

fienden, då af 210 mans besättning endast funnos

70 man vid lif; men ingen officer. På fiendens

sida måste amiral Dickman med sitt lif betala se-

gern, utom 400 man dödsskjutne, oberäknadt do

sårade.

Bickton» Jamen» hufvudman för ett ansed t han-

delshus i Götheborg, troligen för närvarande det

största i Sverige, isynnerhet för utförseln af träd-

varor. Herr D. har blifvit prydd med N. O. och

fått kommerseråds-titel.

Dldrlc eller Dieterlen» hette den andra Luther-

ska pastorn i Svegs socken i Herjeådalen. Det

berättas om honom, att han, för någon orsak

skull, från delaktighet i nattvarden uteslutit en

bonde, vid namn Otto. Bonden trängde sig likväl
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316 DldrlksfcMunare*

till altar-ringen, jemte andra nattvardsgäster, och

då han vid utdelningen blef förbigången af pastorn,

skall han hafva yttrat: "Har da gått mig förbi,

så skall jag ej gå dig förbi", och dervid stuckit

en knif i bröstet på presten, hvilken afled deraf.

Då kyrkodörren stängdes straxt efter mordet, ha-

de Otto kastat sig från predikstolen ut genom
fönstret och skyndat till elfven, samt der atskju-

tit alla båtar, jemte den, med hvilken han sjelf

flydde undan. Han skall sedan en lång tid hafva

uppehållit sig på skogen, 3 mil från kyrkan; men
slutligen drunknat i Hundsjön, då han Tid uppta-

gandet säges haft en börda af foglar på ryggen.

Några kalla mördaren Otto Hund, och man uppger,

att sjön fått sitt namn efter honom.

Didrlkihamuiare» bergsmanshammare i Rams-
bergs socken och Ramshytte by af Westmanland,

6^ mil från Örebro. Den kallas äfven Öfra ham-
maren och har 249 skepp:d 15 lisp:d stångjerns-

smide.

Bidym, en elektropositiv metall, som först i de

senare åren blifvit upptäckt af Mosander, och fö-

rekommer alltid tillsammans med cer och lan than

,

uti mineralier som innehålla dessa, samt liknar

dem ganska nära, så till kemiska som fysiska egen-

skaper, i följd hvaraf nraa länge ansett den lege-

ring af dessa tvenne metaller, som erhålles ur de

cerhaltiga mineralierna, för att vara ren cer.

Dieterlcb, Udo Waldemar, född i Preussen

d. 2 Sept. 1803, konrektor vid Tyska national-

lycaeum 1831, filosofie doktor i Rostock 1834.

Har förvärfvat sig ett aktadt namn såsom skrift-

ställore
,
genom sina flerfaldiga bemödanden att öf-

verflytta den Svenska litteraturens alster på Tyska

språket. Bland dessa nämna vi: Von Strafen und
Strafanstaiten\ Åuswahl Schwedischer Gedichte, nebst

einer getreuen Ueberseliung zur leichteren Erlernung

der Sehwedischen Sprache; Carl XIV Johan, geschil-

dert von E. G. Geijer; C. Yf. Bottigers auserwdhlte

Gedichte, Schwedisch und in Deutscher Ueberseliung

;

Vber die inneren geseUschaftlichen Verhättnisse un-
serer Zeit, von E. G. Geijer. Bland de original-

arbeten D. utgifvit förtjena nämnas: Ausfuhrliche

Schwedische Grammatik, nebst lAtteraturgeschichte und
Chrestomathie mit Wörterbuch, samt Runensprach-

schatz. Detta senare bar blifvit ansedt såsom "ett

monument utaf lärd och skarpsinnig arbetsamhet,

af otroligt värde för hvarje forskare uti det gam-
la nordiska språket."

Digerberget, på detta berg, hvilket finnes i Elf-

dals socken af Dalarne, ligga en mängd bygdelag.

l»igerdOden kallas i Sverige den våldsamma far-

sot, som år 1350 hemsökte vårt fädernesland,

samt ödelade tillika de flesta länder inom den öf-

riga bekanta delen af jorden; ty vid medlet af

1300-talet, eller något tidigare, härjade en sjuk-

domssmitta så förstörande, att man icke känner

någon mera våldsam. Det uppgifves, att den ut-

gått från China, och sköflade en stor del af Asien

och Europa. Det är likväl ej afgjordt, huruvida

den fortplantade sig genom smitta, eller om sjuk-

domen icke snarare utvecklade sig i följd af nå-

gon stor natur-revolution. Åtminstone var denna

tid särdeles rik på underbara naturfenomenen Jord-
bäfningar och öfversvämningar, häftiga störtregn

på vissa orter, en förskräcklig torka på andra
ställen, blodregn, en vidunderlig myckenhet in-

sekter, och, såsom en följd af allt detta, en graf-

lig hungersnöd skall hafva hemsökt särdeles Chi-
na, samt äfven vissa trakter i Europa. Sägnerna
omtala förunderliga händelser från denna tid, så-
som att vatten frambrutit nr sjelfva bergen, att

jnenniskor och boskap blifvit hastigt likasom för-

stenade, måhända af katalep tiska anfall, stenar

nedföllo ur luften, eldpelare syntesJ skyn. Allt

detta föregick sjukdomens utbrott eller var sam-
tidigt dermed. Man saknar serskildta underrättel-

ser om förhållandet i Sverige ; men hvad som för-

täljes om fremmande länders lidanden hör så vida

äfven till Sverige , att den Svenska sjukdomen
tvifvelsntan var en del af den gemensamma för-

ödelsen. Den hotade nästan hela menniskoslägtet

med undergång. Man må gerna anse som en öf-
verdrift det här och der uppgifna antalet af döda

,

(Messenius berättar, att digerdöden bortryckte en-
dast i Westergöthland 446 prester), så har lik-

väl ödeläggeisen varit nog stark, att väcka för-

tviflan. Der sjukdomen drog fram har den blif-

vit utmärkt med egna benämningar, hvilka vittna

om den fasa den ingaf. "Den svarta döden" är

på olika språk dess vanligaste namn; i Sverige

hette den Digerdöden. Den allmänna nöden gaf
upphof åt förtviflade misstankar, liksom då kole-

ran senast utbröt i Europa. Man trodde att brun-
narne voro förgiftade och gaf Judarne skulden der-
till. Med farsotens olyckor förenades en ryslig

förföljelse emot detta olyckliga folk. De brändes

lefvande, plågades och dödades på åtskilliga satt.

Oaktadt den orättvisa en sådan framfart innebar,

så var dock tron på vattnets förgiftning ej utan

grund, men den var ej gjord af menniskor; sjelf-

va naturen var genomträngd af pestens gift. Vatt-

net var verkligen på vissa ställen förderfvadt, och
detta var ett ibland de fenomener, som utmärkte

denna rysliga utvecklingsakt i jordkroppens lif.

Allmännast anmärkt och af närmare inflytelse ån
de öfriga fenomenerna var likväl den stinkande

dimman i luften, hvilken plägade åtfölja sjukdo-

mens utbrott. — Till Sverige säges digerdöden

hafva spridt sig ifrån Norrige, dit den skall hafva
inkommit med ett Engelskt skepp, som anlupit Ber-
gen. Detta allt är osäkert; men att farsoten här-

jat hos oss liksom annorstädes, derom finnas många
berättelser. Här brändes väl icke Judar; men man
offrade menniskor lefvande, såsom fordom åt de
hedniske gudarne. En sägen berättar, att tvenne
små tiggarebarn blifvit lefvande begrafna i We-
stergöthland. Hemman och familjer, ja hela hä-
rader blefvo alldeles ödelagda, så att ej ett mensk-
ligt lif fanns derstädes. Man talar om hus och
äfven kyrkor, hvilka långt senare blifvit upptäck-
ta i öde skogar. Der hade fordom varit odlad
bygd; men hela befolkningen blef utrotad af di-

gerdöden. Det nya slägtet glömde det som för-
svunnit och menniskornas minskade antal räckte ej
till för jorden, hvilken låg utan ägare. Det på-
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stå* att £ af Sveriges folkmängd blifvit bort-

ryckta af denna farsot. I Wisby, som hade 12,000
invånare, dogo 8,000. I Wermlands bergslag sko-

la blott en yngling och 2 flickor blifvit vid lif.

Ott sjukdomens symptomer vet man föga. Så
mycket är dock bekant, att den var hastigt dö-

dande, standom nästan ögonblickligt, vanligen in-

om några få, högst fem å sex dagar. Var sjun-

de dygnet tillryggalaggt och den sjuke vid lif,

så var hopp om tillfrisknande. Symptomerna vo-

ro ej oföränderligt desamma. På vissa ställen var

sjukdomen förenad med näsblod, såsom dödens fo-

rebad; på andra frambröto pestbölder i axelhålor-

aa, hvilka spridde sig till hela kroppen; standom

visade sig mörka fläckar på huden, och här i

Sverige beter det, att de som dogo "svartnade

och vordo såsom krut till att påse." Ehura sväf-

vande dessa uppgifter ock äro, synes det likväl,

att sjukdomen framträdde under flere gestalter.

Den var dels apoplektisk, med hastiga dödsfall,

hjeroslag, lidande i lungorna och blodspottning;

dels var den rötfeber, dels pest, och det tyckes,

att den brukade först utbryta såsom lungslag och

tarefter öfvergå till pest, för att slutligen upp-

höra på det sätt, att pestbölderna började soppo-

rna. Sålaada kan man, åtminstone på vissa stäl-

les, bestämma farsotens trenne stadier. Bland för-

nämt personer i Sverige vet man ej att några flera

dött deraf än hertigarne af Halland, Håkan och

fint, halfbröder till Magnus II Smek. — Digerdö-

dea står i tiden midt emellan den Justinianska pe-

sten i 6:te och den veneriska smittans pandemiska

framträdande i 15:de århundradet. Såsom en er-

sättning för den stora förlast menniskoslägtet li-

dit, skall det, efter digerdödens slut, hafva ovan-

ligt talrikt förökat sig, så att tvillingar och tril-

fiagar då icke varit sällsynta. Man påstår att

dessa barn till det mesta icke fått mera än 20
tfll 22 tänder.

lMajesFflLlaaw Så kallas af allmogen en grafsten

å Persnäs kyrkogård på Öland. Den är fyrkan-

tig, slatslipad, 3£ alnar lång samt 2£ alnar

bred. Allmogen i socknen omtalar, att efter di-

gerdöden på Öland endast så många blifvit öfriga,

som kunnat rymmas på denna sten.

m*aae*N Se: Dygve.

Bykman, Per, känd såsom författare till åt-

skilliga historiska skrifter: Om de fordne Svears

ock Géthers Penninge-Räkning ; Svenske Kyrkjo-Rand-

ängar; Om Sveriges {2 Carla Konungar ; Historiska

anmärkningar öfver en del Runstenar. Dessutom

en hop manuskripter, dels fortsättningar af de

tryckta, dels i samma syftning. Om hans lefnads-

omständigbeter, hvilka, likt de fleste författares,

förmodligen icke varit särdeles märkvärdiga och

invecklade, vet man blott, att han år 1697 blef

assessor i Götha hofrätt, dit han flyttades från

landssekreterare-tjensten i Upsala, den han en tid

bestridt, samt att han dog i Stockholm år 1718.

Ml (Anethum graveolens) , en årlig växt, som
förekommer vild på sädesåkrar i Egypten ock sö-

dra Europa; men hos oss odlas för att begagnas

éth som kökskrydda, dels tfll medicinskt bruk.

milmes* 9 Johan, prost och kyrkoherde i Fan-
bo, född år 1785, utgaf, vid några och 20 års-

ålder, en öfversättning af Oelenschlägers Axet och
Watborg* och höll ett tal till minne af Carl XII,

vid den på hans dödsdag firade sorgefesten i Rid-
darholmskyrkan år 1818. Har uppfunnit ett in-

strument, kalladt psatmodikon, med hvars tillhjelp

man lätt kan uttaga enkla melodier och särde-
les de till Svenska kyrkans psalmer, hvilka D.
ntgifvit noterade med siffror. Vid 1844—1845
årens riksdag beslöto ständerna ett understöd af
allmänna medel åt arbetet.

HfllnHs» annex till Gåsinge, är beläget i Daga
kontrakt af Strengnäs stift, 2{ mil S. från Marie-
fred. Socknen har 375 invånare och består af

11 £ mtl. Dess areal utgör 7,915 tunnl., hvaraf

1,760 äro kärr och sjöar. Adr. Malmköping.
D1UÖ, en liten ö S.V. från Torso, i Wettern.
Dliiiberg, Sven, på sin tid en utmärkt jurist,

son till kyrkoherden i Synnersberg, Anders Dimbo-
dias. Han kallade sig först Dimberg; men då han
upphöjdes i adligt stånd, förändrade han namnet
till Dimborg. Blef år 1688 professor i mathema-
tiken vid universitetet i Åbo, sedan i Dorpt, der-

efter assessor i hofrätten i Riga, lagman först i

Dalbo läns lagsaga och slutligen i Ångermanland,
hvarifrån han tog afsked 1730 och dog följande

året. Har otgifvit flera disputationer , om barome-
trar, om fenomenet af fönster som slå sig, Pro*
xeneta Danistico-Logisticus , m. m.
Dimbo, en socken med Ottrava, hör till 3 kl.

konsist., och är belägen i Wartofta kontrakt och
härad af Skara stift och Skaraborgs län, 1

f,
mil

ö. från Falköping. Dimbo och Ottrava gamla och
förfallna kyrkor blefvo år 1814 sammanbyggda
till en stor, rymlig och vacker kyrka. Dimbo
gamla kyrka var den enda af cirkelrund form,
som funnits qvar från forntiden. Enligt en inskrift,

uppsatt öfver kyrkodörren år 1679, af riksdrotset,

grefve Per Brahe d. y., var den byggd af sten,

på bekostnad af biskop Bengt (Bonde) den gode,
hvilken dog år 1190, och säges hafva varit så

rik, att hans qvarlåtenskap i
n
silfver, djurshorn,

pelsverk och kläder knappast kunde dragas af 20
hästar, fastän i godt slädföre." — Ottrava gamla
kyrka var byggd af huggen sandsten och började
nedtagas om hösten 1812, då stenen fördes till

Dimbo. I denna socken märkes: Dimbo, 2 mtl.

säteri, i jordboken kalladt kungsgård, har tillhört

Wisingsborgs grefskap, hvilket skänktes åt riksdrot-

set grefve Pehr Brahe d. ä. år 1561. Det tillhörde

sedan sonen Erik Brahe, gift med prinsessan Elisa-

beth af Braunschweig-Luneburg, död 1614. Riks-
drotset Pehr Brahe d. y., död 1680, lät här på
Dimbo uppbygga ett rundt torn, 30 alnar högt
och 48 alnar i omkrets, med 3:ne våningar. Å
östra sidan var inmurad en häll af röd tälgsten,

med inskrift: Petrus Brahe, Comes in Winngsborg,

Anno 1675. Grefven skall hafva låtit uppföra detta

torn, för att derifrån äga utsigt till de under gref-

skapet hörande nästgränsande församlingar och till

Brakekas, beläget på andra sidan Wettern. Tor-
net begagnades till spannmålsmagasin , nedtogs 1812

41
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och stenen användes till den nya kyrkan* Dimbo
kungsgård bkf, vid 1680 års redaktion, tillerkänd

kronan, och har derefter, förmodligen genom by-

te, blifVit förvandlad till frälse. Åbyggnaden på
Dimbo flyttades till ett hälft frälsehemman Wine-
berga och en vacker satesgård är uppförd der-

stådes, änder namn af Anneberg, Qch bar 4j
mtl. med underlydande hemman. Vidare märkes

OUorp, 1 mtl. säteri rosthåll, samt Oltorps a/tm-

bruk (se denna artikel). — Dimbo och Ottrava sock-

nar bestå af 35 1 mtl. med 814 invånare. Deras

areal utgör 7,660 tonni., af hvilka blott 35 äro

sjöar och kärr. Adr. Sköfde.

Dinajelvllt, norra och södra 9 tvenne herrgårdar

på Dalsland, i Steneby socken.

nalnajtuna, en socken, belägen i Westerås stifts

domprosten och Tuhundra härad af Westmanlands

län, 1 mil S.V. från Westerås, vid Mälaren,

hör till 2 kl. prebende. Kyrkan är vacker och

byggd af sten; den ligger vid vägen från Westerås

till Köping. År 1618 uppstod någon oenighet i

socknen, hvarom konung Gustaf Adolf utfärdade

ett bref till doktor J. Rådbeck, dateradt Tuaa

prestgård d. 3 Sept. s. å. Inom socknen märkas:

Hallsta, ytterst i norr, 1 mtl., bief 1648 köpt

ifrån kronan af rikskansleren grefve Axel Oxen-

stjerna; men reduceradt 1681. Här finnas ålder-

domslämningar så väl å södra gardet som ängen,

der uti det förra en vacker och välbildad jordkul-

le anträffas, omgifven vid foten af lagd gråsten.

Uti midten af kullen synes en fördjupning eller

sänkning, som tyckes visa antingen förruttnelse af

inneslutne ämnen, hvilka blifvit angripne af ti-

den, eller ock att gräfning fordom skett derstä-

des. Uti ängen står ett högt berg, kalladt 5ör-

dngsberget, hvarest, på dess öfversla plan, sy-

nas tydliga lemningar af en ovalformad borg af

större, och mindre granitstenar; GUlberga, 1 mtl.

och 12 öresland odalsäteri. Biskopen i Westerås,

Carl Carlsson, stamfader för ,Cederströmska släg-

ten, skall af konung Carl XI erhållit denna gård

och gjort den till säteri, med underliggande West-

fjerda, 2 mantal gammalt skatte, samt Wallby. I

Dingtuna socken hafva fornforskare anmärkt åt-

skilliga ättebackar, stensättningar och lemnin-

gar af skansar och borgar vid Wändle by, ve-

ster ut i socknen, äfvenså längre upp i sock-

nen på Fdrkstaberget inåt Svedvi och norr ut vid

Stockkumla. Nedervi skans, vid gränsen emellan

Dingtuna och Lillhärads socknar. Söderut på Nds-

byberget finnes en ofantlig sten, upplagd på trenne

mindre; denna bär namn af Näsby sten. — Dingtuna

socken består af 96 mtl. och bar 1,824 invånare.

Af dess areal, 16,617 tunnl., äro endast 80 sjöar

och kärr. Adr. Westerås.

IMorlt-schlffer, grönstens-schiffer, är en vulka-

nisk bergart, hvflken består af en intim blandning

af felsit med hornblende, och skiljer sig från dio-

riten genom mer tydlig skifring och mindre kor-

nigt brott, Vanligen smutsigt grön, dragande i grått

eller svart, stundom innehållande insprängda qvarts-

korn, granater eller glimmer, oth förekommer till*

sammans med dioriten.

Mplom betyder egentligen ett i två hälfter vi-

ket bref (af det Grekiska ondet &*Xou< y lägga
en sak dubbel); men i allmänhet innefattas under
detta namn alla offentliga urkunder, hvilka förli-

na några rättigheter, t. ex. fullmagter, adels- och
riddare-bref, doktors- och magisterbref, m. m.
Särdeles förekommer namnet diplom såsom en be-
teckning för alla slags offentliga handlingar, når
frågan är om forntida urkunder. En samling af

sådana kallas Diplomatarium. I Sverige finnas gam-
la diplomer från 9:de århundradet. Utgifvandet af
ett Svenskt Diplomatarium är påbörjad t, och dess-

utom är ett serskildt utgifvit för Dalarne. Såda-
na arbeten innehålla vigtiga källor för så väl den

politiska som lagarnes historia; men att förklara

dessa gamla handskrifter är förenadt med stora

svårigheter, i följd af språkets och alfabetets för-

ändringar och de för vår tid svårlästa handstilar-

ne, helst skriften ofta blifvit nästan urblekt eller

bortnött af tiden. För att uttyda sådana gamla
handlingar fordras en egen konstfärdighet, bvars
reglor pläga kallas Diplomatik.

Dlplonmt&rlnin* Se: Diplom.

Mplomatle kallas den gren af statsvetenskaper-

na, som angår staternas förhållanden till hvaraa-

dra, och med samma namn brokar man äfven be-
teckna den erfarenhet, hvilken erfordras för un-

derhandlingar olika stater emellan. Diplomat be-
tyder således sändebud, minister, eller i allmänhet

den person, som utöfvar diplomatiens konst; och
med diplomatisk korps menas sammanfattningen af

alla med diplomatiska ärender i ett visst land sys-

selsatte personer. De förenade staterna Sverige

och Norrige, hvilka i sina förhållanden till andra

länder utgöra en statskropp, hafva äfven gemen-
samma diplomater. Vissa diplomatiska ärender kun-
na dock vara af en för någotdera riket enskild na-
tur, och serskildta föreskrifter för diplomatiska måls

bebandling kunna således gifvas i hvardera riket.

I Svenska regeringsformen fa de diplomatiska ärea-

derna namn af ministeriella mål och föredragas icke

i statsrådet, utan serskildt inför konungen af ut-

rikes stats-ministern. Han står i spetsen för all

Sveriges diplomatie, och har till sitt biträde ett

s. k. kongl. kabinett för utrikes brefvexlingen.

Detta embetsverk utgör utrikes departementet och
består af en kabinetts-sekreterare, såsom utrikes

stats -ministerns närmaste man, samt några "förste"

och "andre" sekreterare i kabinettet. Vid främ-
mande hof företrädas de Skandinaviska rikena af

sändebud, sinsemellan af olika rang. Den högsta
graden af sändebud eller ambassadörer finnes ej

inom den Svenska diplomatien; men den andra i

ordningen, eller envoyé extraordinair och ministre

plenipotentiaire, förekommer vid hofven i S:t Pe-
tersburg, London, Paris, Wien, Berlin och Kö-
penhamn. Sändebud af lägre grader, d. ä. mini-

ster-residenter och chargés daffaires håller Svea-
ska och Norrska regeringen i Brässel, Haag, Ma-
drid, Lissabon, Rio Janeiro, Washington, Atbea
samt Florens. Stundom år en person berullmägti-

gad vid flere hof, t. ex. vid alla de Italienska aof-
vea. Do magier, hos hvilkas regeringar Sverige
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bar heskicfcrfngar, håller sådana i Stockholm af

motsvarande diplomatisk grad. Ea aaaan klass -ef

tjenstemäa, som begagnas i och for förbindelsen

ad främmande länder, äro konsulerne. Deras ut-

mirhawdr egenskap är alt sysselsätta sig med han-

a^tsförhaJUnden , hvårföre de äfvea ofta väljas

ibland kdproaaeklassen och uppehålla sig ej i huf-

vedstaden, utan i 'sjöstäderna. De äro stundom

ost landets medborgare, hvarest de vistas, och icke

det landets, i hvars tjeast de ingått. Denna tjenst

innebär nemligen i sådant fall blott ett uppdrag,

som ej medför någon nödvändighet att i och för

sia person tillhöra det land, hvars ärender konsuln

bevakar. Legations-sekreterare och attachés kal-

las åter yngre underordnade tjenstemän, hvilka ut-

göra ministrames biträde och så till sägande deras

kansli Då Sveriges och Norriges diplomatiska

korps är densamma, fordrar jemlikheten, som lig-

ger till grund för de båda ländernas förening, att

både Svenskar och Norrmän kunna bekläda sådana

ämbeten. Detta är dock
t

ej uttryckt i vår rege-

ringsform. Tvertom föreskrifver den att utländske

män, och såsom utländningar betraktas i detta fall

Herrsmnaeo, ej må befordras till andra embeten

äa mom försvarsverket; men deremot föreskrifver

grandtagea ingalunda, att Svenska sändebud skola

åaaas i vissa namngifna stater. Konungen kan

vnutragen ick$ utnämna en Norrman till Sveriges

minister; men han kan i stället för en Svensk rai-

mfter forordna en Norrsk och anförtro honom äf-

vea Sveriges angelägenheter. Utom dem vi redan

låsat, kan man till Sveriges diplomatiska korps i

visst hänseende räkna den af statsrådets ledamö-

ter, åt hvilken konungen uppdrager att öfvervara

utrikes stats -ministerns föredragning. Före år 1840
tillhörde detta uppdrag hof-kansleren, hvars em-
bete då indrogs. Alla diplomatiska embetsmän be-

kläda företroendeposter, d. v. s. att de kunna af

konungen tillsättas och afskedas efter behag. —
få utrikes orter hade Sverige, år 1844, 7 mini-

strar, 9 chargés daffaires, 76 general-konsuler

och konsuler, samt 355 vice konsuler.

MtpåowåSkHmU korps* Se: IHpiouutfie.

sBittmel, Johan Konrad , född d. 10 Ang. 1673,

i Frankenberg vid Darmstadt, studerade i Giessen,

fornt rheologi, derefter medicin, emedan hans hete-

rodoxa åsigter och påståenden icke kunde förlika

sig med den tidens orthodoxi, irrade sedan 1696

såsom äfventyrare i flere trakter af Tyskland och

Holland, blef 1711 läkare i Leyden och reste 1714

täl Danmark; men då han der smädade regeringen

0)oh prestorskapet, insattes han 1719 i fängelse på

Bornholm, der han qvarhölls intill år 1725. Då
tam blef fri kom nan till Sverige, förvärfvade

nig genom Lyckliga kurer ett stort rykte, så att

man, andar konung Fredrik I:s sjukdom, fick till-

träde vid hofvet. Emellertid väckte han i Sverige

stor förargelse genom religionens smädande och

sdgifvanéet af smådefalla skrifter emot don röna

evangeliska läran. Konsistorium klagade härofver

bon regeringen och denna var nog försigtig att

anbefalla sådana mått och steg, hvifta med mera

säkerhet anade kda tiD utrotandet af åe vffifarel-

oer4 som vunnit insteg hos mången. Man insåg

då, att en indragning eller konfiskation af de för-

derfliga skrifterna skulle mera bidraga att reta ny-
fikenheten, än hämma skrifternas spridande, samt

att man derigenom blott skulle lemna ett bättre

tillfälle till villfarelsemas framsteg och utspridan-

de i församlingen. Regeringen fann derföre nö-

digt, att uppmana konsistorierna, att noggraont

tillhålla samtliga lärare i församlingarna, att så

val i offentliga predikningar och kristendoms-för-

hör, som vid serskilda undervisningar, styrka de

sanningar inom evangeliska läran, hvilka bestredos

genom Dippels skrifter. Han måste lemna riket,

dref sedan omkring såsom religiös svärmare, i Hes-

sen och vid Rhenfloden, i afsigt att stifta en ny
sekt, och dog slutligen i Wittgenstein d. 25 April

1734. 1 sina skrifter, hvilka han utgaf under namn
af Christian** Democritus, visar han sig, oaktadt

allt svärmeri och tbeosofi, som en skarpsinnig tän-

kare och lärd man.

IMntchan, träffningen vid. Under det Gustaf Adolf

år 1627 låg vid Dirschau nära Weichseln midt

emot Polackerne, hvilka, under Konieepolskys be-

fäl , der innehade ett förskansadt läger, var han

blottställd för åtskilliga faror, än för en hasar,

som vågat sig ända in bland Svenskarne, än för

tvenne Polackar, hvilka vid en rekognosering smu-
git sig bakom honom. Den allvarsammaste var

likväl vid träffningen därstädes d. 8 'Ang. Polac-

karne voro redan i fullt återtåg, då konungen träf-

fades af en kula så häftigt i högra skuldran, att

armen rycktes upp i höjden, och han sjelf trod-

de, att den blifvit bortskjuten. Härigenom afstan-

nade förföljandet, och Polackarne återtogo sin

ställning. Såret läktes väl, men kulan blef qvar-

sittande, och Gustaf Adolf behöll allt sedan en stel-

het i högra armen, så att två fingrar blefvo lama.

IMsaw Se: Distingen.

IM*ablot. Se :
%
Distingen.

Dlsarsavl kallas af vissa fornkunnige den af krets-

steoar omgifna högsta delen af en offerhög.

nalsetunajel » ett fornnordiskt namn på Februari

eller Göjemånaden, då en fest firades till Göjas

eller Disas ära.

Diskarfvet , en liten bergfrälse egendom i Wika
socken af Dalarne, är derföre anmärkningsvärd,

att den ryktbare poeten, krigsrådet Georg Stjern-

hjelm, föddes här år 1598. Byggnaden der han

först skådade dagsljuset stod ännu qvar för några

år sedan, försedd med en större stuga med pane-

lade väggar och tak, prydde med målningar.

liloltonrf* Den lånerörelse, som nåder namn af

diskont na mera drifves af rikets ständers bank,

var ifrån början ett enskildt företag, likväl med
offentligt beskydd. Konung Gustaf III privilegie-

rade år 1773 ett diskont-kompani, hvars fond be-

stämdes till tjugufyra tunnor guld, fördelade på
att stort antal aktier, å 1,000 dal. k. m. hvar-

dera. Derjemte beviljades kompaniet ett lån af

sax tunnor gnid, emot 3 procents ränta, och skyl-

dighet att återbetala kapitalet efter tolf års tid.

Slutligen erhöll kompaniet ratt, att uti banken in-
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sätta tre tunnor gnid och dera beräkna 3 proc.

årlig ränta. Inrättningen var bestämd att under-

stöda näringarne, hvarföre ock förmånsrätt till er-

hållande af lån tillerkändes dem, som idkade ut-

förshandel, eller såsom jordbrukare sysselsatte sig

med nyodlingar, eller med arbetsinrättningar på
landsbygden, eller voro förlagsmän för fabrikerne.

De som åtnjöto lån af kommerse-kollegii eller

jern-kontorets diskont-inrättninpar voro deremot

härifrån uteslutne, så framt ej tillgångarne skulle

visa sig särdeles tillräckliga. Diskont-inrättningen

blef sedermera, år 1787, ett offentligt verk, då kro-

nan öfvertog densamma, med en fond af 400,000

R:dr. Under konung Gustaf IV Adolfs regering ut-

bildades diskontverket på flerabanda sätt. En di-

skont inrättades i Götheborg 1797, bestämd att

röra sig med riksgälds-kontorets kreditsedlar; men

år 1802 tillkom en på enskildta kapitaler grundad

diskont-inrättning, med en fond af 200,000 R:dr

B:ko, ställd på aktier. Utom detta kapital äger

diskonten att disponera en lika stor summa i ban-

ken, hvaremot, utom 3 proc. ränta å nämnda sum-

ma, äfven en tredjedel af diskontens årliga vinst

utöfver 7 proc tillföll banken, hvilken ock deltog

genom ombud i de vanliga revisionerna af verkets

förvaltning. Följande året privilegierades en lika

inrättning uti Malmö, ehuru med hälften mindre

grundfond. Dessa begge provineial-diskonter bil-

dades i följd af regeringens kungörelse d. 26 Aug.

1800, hvilken medgaf en allmän rättighet, att, i

aflägsnare orter, anordna sådana inrättningar, på

samma gång som kronan sjelf drog försorg om ett

nytt allmänt riks-diskontverk. Denna stora diskont-

inrättning öfverlemnades åt banken, gemensamt

med enskildta aktieägare, för en tid af femton år.

Fonden bestämdes till 600,000 R:dr Sp., hvaraf

en tredjedel skulle tillhöra enskildta personer och

erläggas till banken i verksilfver. Aktieägarne

deltogo med banken i styrelsen och revisionerna;

men kunde dessutom åläggas att insätta i banken

en lika stor summa i verksilfver, emot 4 procents

ränta. Ifrån låns erhållande voro så väl fastighe-

ter som lösegendom undantagne. Utlåningen ägde

rum på borgen , eller underpant af goda dokumenter.

Sedan de femton åren voro tilländalupne öfverlem-

nades diskontverket af rikets ständer, år 1815, åt

banken ensam. Diskonterna i Götheborg och Malmö
gingo sin upplösning till mötes. Den förra be-

stämdes att upphöra vid oktrojens slut år 1817,

och den senares privilegium blef väl forlängd t;

men blott för tvenne år. Det var tilländalupet med
år 1818. Innan denna tid förflutit hade emeller-

tid diskonterna råkat i ett obestånd, så farligt

för den allmänna krediten, att regeringen ej blott

fann sig nödsakad att sammankalla rikets ständer,

utan äfven att sjelf tills vidare öfvertaga för-

valtningen. Diskonterna i Malmö och Götheborg

hade så fullkomligen förfelat sitt ändamål, att

statens mellankomst var oundgänglig. Samma för-

hållande ägde rum äfven med en tredje, nämli-

gen Götha kanal diskont, hvilken, inrättad samti-

digt med kanal-företagets början och till ett stöd

för detsamma, nu var förstörd, ehuru dess kredi-

tiv på banken år 1815 blifvit förökadt. Då öf-

vertogo ständerna, vid 1817—18 årens riksdag,

diskonternas utredning, läto statsverket ikläda sig

så väl skulder som fordringar, och föreskrefvo

sjelfva vilkoren så väl för de förras betalande,

som indrifvandet af de senare. Riksgäldskontoret

erhöll uppdrag att utföra detta beslut, och banken

att förskjuta de för utredningen erforderliga me-
del. Götha kanal diskont, hvars fond utgjordes af
aktieägarnes i kanal-bolaget kapitaler, jemte ban-

kens lån till kanalen, förlorade nu, jemte de an-
dra, sin oktroj, och endast rikets ständers bank
fortsatte diskont-rörelsen. Den fortfar ännu här*

med och ställer sig till efterrättelse de grunder

rikets ständer vid hvarje riksdag bestämma. Ka-
pitalet utgör 9,000,000 R:dr, hvilka utlånas på
namn. Dessutom drifver banken en egen diskont-

utlåning på aktier och offentliga papper, t. ex.

riksgäldskontorets obligationer, eller dem, hvilka

utfärdas af bruksägares hypothekskassa , m. fl. in-

rättningar och bolag. Dessa papper belånas till

en viss procent af kapital-beloppet, olika för oli-

ka dokumenter. Fonden är 500,000 R:dr. En
tredje diskont-rörelse är handels- och närings-,

diskonten, till understöd för den större rörelsen.

Dess fond är 3,500,000 Rdr. För lån ur denna

inrättning fordras hypothek, t. ex. af inrikes vex-

lar; men ur den allmänna diskonten gifves lån på
vederhäftig borgen. Återbetalningen sker genom
periodiska omsättningar, hvarigenom kapitalet för-

svinner. Räntan afdråges vid lånets erhållande och
betalas vid omsättningarne förskottsvis. Utom den
lagliga förfallotiden kan låntagaren beräkna en
viss a. k. respit-tid, och först när denna gått till

ända, lagsöker diskonten. Se för öfrigt artikeln:

Manufaktur-diskont.

IMspaactiör kallas den tjensteman, som utreder

och i visst fall äfven afdömer tvister i sjöskade-

och hafveri-mål. Dispaschören är den till hvilken

tvistande parter i sådane mål först vända sig, och
endast i händelse af missnöje med hans utslag

eller om ingen dispaschör i orten finnes, anlitas

gode män och slutligen sjöförsäkrings-öfverrätten.

Disputation betyder en afhandling öfver något

gifvet ämne, och äfven den akt, då en sådan af-

handling granskas, medelst anmärkningar och sva-

romål af författaren eller den som åtagit sig for-

svaret. Sådana disputionsakter äro vid våra nni-

versiteter mycket vanliga och i vissa fall före-

skrifna. Till en sådan akt fordras trenne offici-

anter: l:o Praeses, hela aktens styresman och le-

dare, samt ansvarig för afhandlingens innehåll.

Honom åligger således i första och sista rummet
försvarsskyldigheten; 2:o Hespondens, eller den sva-

rande, som upptager och stundom äfven besvarar

de framställda anmärkningarne; 3:o Opponent, el-

ler den som uppträder med inkast emot afhandlin-

gen. Opponenterna äro vanligen tvenne, hvilka

proses eller respondens anmodat att framträda;

men dessutom äger hvar och en rättighet att op-
ponera

,
ty disputationen är offentlig och hålles för

öppna dörrar. Afhandlingen är oftast författad af

preses, någon gång af respondens, hvilken, i så-
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dant fall, anses skyldig att sjelf forsvara densam-

ma. I motsatt händelse tillhör försvaret preses, och

respondens upptager blott anmärkningarne. Förrän

afhandlingen får framställas offentligen, måste den

granskas af fakulteten, hvilken granskning verk-

ställes af den professor, hvars vetenskap ämnet

rftrer, samt dekanos, som, med sin påskrift bety-

gar att afhandlingen ej är förbjuden. Denna fa-

kulteternas föregående granskning är i tryckfri-

hetslagen omtalad, såsom ett undantag från det

allmänna förbudet emot all censur. Efter verk-

ställd disputationsakt meddelar fakulteten, om för-

fattaren det åstundar, betyg serskildt öfver inne-

hållet och serskildt öfver försvaret. Disputationer

brukas såsom lärdomsprof vid ansökningar till aka-

demiska lärareplatser; likväl står det sökanden

fritt, att ej disputera, ifall han anser sig förut

tillfyllest känd, genom sådana eller andra lärdoms-

prof. Den som för ett så beskaffadt ändamål ut-

gifter en disputation, försvarar densamma alltid

såsom preses. Men dessutom äger en hvar pro-

moverad doktor eller magister, att ådagalägga

sin skicklighet genom disputationer, hvilka se-

dan, försedda med fakultetens betyg, ej sakna

inflytelse vid befordringar inom det lärda stån-

det. Likväl medföra de ej något afgjordt före-

träde. Vidare erhålla , för enahanda orsaker , kan-

didater stundom Kongl. Maj:ts nådiga tillstånd, att

såsom presides få utgifva någon viss disputation.

Slutligen åligger det hvar och en f som önskar er-

hålla någoa akademisk grad, att tvenne gånger

disputera såsom respondens. Den förra kallas di-

sputation pro exercitio, för öfnings skull, den se-

nare disputation pro gradu, för graden. Emedan
vanligen preses och ej respondens då är författa-

re, bafva dessa båda disputationer förlorat allt

värde, såsom prof på den senares insigter; men
qvarstå ännu och kunna svårligen umbäras, såsom

det enda medel, att, utan stor ekonomisk förlust,

af trycket utgifva afhandlingar af strängare veten-

skapligt' innehåll. Det Latinska språket begagnas

härvid ännu vanligtvis; likväl kommer det Svenska

efterhand mera i bruk, särdeles vid disputationer af

juridiskt, medicinskt och esthetiskt innehåll, och äf-

ven inom andra vetenskaper. Någon gång hafva

disputationer ägt rum på andra moderna språk.

Utom vid universitetet förekomma disputationer äf-

vea inför domkapitlen, såsom ett pastoral-examen

foregående prof. Men denna disputationsakt kan

äga rum vid universitetet, likasom Kongl. Maj:t

någon gång beviljat lärde män rättighet att er-

sitta hela pastoral-examen med en akademisk di-

sputation. Vid prestmöten inom stiften bruka di-

sputationer tillika äga rum.

Mvibest cyaint, blå-talk, safirspat, talkschörl,

rhätizit, ett till slägtet silikater hörande mineral,

hvflket består hufvudsakligen af basisk kiselsyrad

lerjord och förekommer i urberg, kristalliseradt

med en sned rhomboedrisk prisma till grundform,

m färgen himmelsblått, mörkblått, grönt, gult,

gråaktigt eller hvitt, glasglänsande, genomskinligt

eller genomskinande, i brottet ojemnt, på kanterna

af qvartsens hårdhet, på ytan mindre hårdt

DiatUigeB i Upsala, en af Sveriges större mark-
nader, påminner genom sjelfva sitt namn om ett

märkvärdigt förhållande i Sveriges, likasom de

flesta bildade folks äldsta samhällskick. Den här-

leder sig nemligen från ett nära sammanhang emel-

lan handeln och religionen. I folkens barndom gä
dessa begge bildningens befordringsmedel band i

hand. Templen äro föreningspunkter för en kring-

spridd menighet med enkla seder, och i följd der-

af blott ringa förbindelser inbördes. Der roenni-

skorna samlas uppstår ett utbyte på en gång af

tankar och af materiella behof. Templen blifva

handelsplatser och festerna marknader. Så har

det varit i Orienten, så äfven i Sverige och Di-

stingens namn är ett minne deraf. Ty likasom

marknaden ännu kallas Disting, så hette ett af de

stora offren i Upsala afgudatempel Disablot. Nam-
net är taget af Disa, en hjeltinna, hvilken sagan

berömmer; men den historiska kritiken ej kan er-

känna. Dikten om henne hör till de äldsta folk-

sägner i Sverige. Häfden räknar henne icke ibland

Sveriges drottningar. Det förtäljes, att hon va-

rit en konungens rådsherres dotter, samt att bon,

genom de goda råd hon uppfann, räddat landet i

en svår hungersnöd. Beslut var fattadt på tinget,

att döda en del af folket, de gamla, orkeslösa
l

för att rädda de andra ifrån hungersnöd. Då skall

Disa hafva sagt, att hon visste bättre råd, och

undrade, att icke mera klokhet funnits bland så

många. Konungen förelade henne då, att säga

hvad råd hon visste. För att pröfva hennes skarp-

sinnighet och komma hennes djerfva tal på skam,

förelade han henne, att hon skulle infinna sig bos

honom; men icke till fots, ej heller till häst,

icke åkande, ej heller ridande, hvarken klädd el-

ler oklädd, ej inom år eller månad, ej på dag

och ej på natt, ej i ny och ej i nedan. Dessa

vilkor uppfyllde Disa på det sätt, att hon anlände

farande i en släda, med en bock, ledd vid slä-

dens sida, och ena benet hvilande i slädan, det

andra öfver bockens rygg. Sjelf var hon klädd i

ett nät. Sålunda utrustad for hon till konungen,

under solståndsdagarne, hvilka icke räknades till

någon viss bland årets månader, och hennes an-

komst skedde i sjelfva fullmånaden och under skym-
ningen midt emellan dag och natt. Disa sade ko-

nungen sitt råd, hvilket var, att icke döda fol-

ket; men att låta en del tåga bort till obebygda

nejder, hvarigenom rum och näring bereddes åt

de öfriga, utan någon skada. Rådet följdes. Ko-
nungen prisade Disas klokhet och tog henne till

gemål; hennes vishet var vida berömd i landet.

Efter denna drottning skall namnet Distingen hafva

uppstått. Men skulle äfven sagan om drottning

Disa vara rent af diktad, så är dock visst, att

offret vid midvintern hette Disathing och Disablot,

och Disir kallades i allmänhet de skyddsgudinnor,

genier, på hvilka nordbon trodde. Vid detta sto-

ra offer möttes folk från hela Svithiod. Det var

allsberiarthing, konungen satt till doms, lagmän-

nen förde folkets talan; man öfverlade om krig

och större företag; der träffades bekanta ifrån

skiljda orter. Dit kommo krämare, och vikingar-
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ne sålde hår sina rätade skatter. Så kon kri-

stendomen^ Templet föll, allsheriartingen försvaaae

;

men handeln steg, förbindelserna blefvo lifltgare,

hehofven större och af Disatingets hela herrlighet

blef en marknad. Den hålles ån i dag, vid bör*

jan af Februari månad, och är talrikt besökt,

mest af Norrländningär, hvilkas varor, (lärft, smör,

fogel, o. d.), på denna väg spridas till det nedra

Sverige.

IM»tfnkilon»tecken består af guldgalon vid de

regementer och korpser, vid hvilka korpralsgrad-

beteckningen atgöres af ett galt snöre, och af

silfvergalon vid de, hvilka hafva ett hvitt snö-

re för nämnde gradbeteckning. Distinktionsteck-

net bäres, med hänseende till kavalleri-rege-

menter och korpser, dels omkring kragens öfre

och främre kant , eller kring öfre delen af epålett-

mattorna, dels ock å pelsärmen. Korpraler af in-

fanteri, fältjägare och kavalleri, hvilka i denna

egenskap tjenstgjort minst tre år, och derunder

ständigt ådagalagt ett fullkomligen oklanderligt och

pålitligt uppförande, samt undergått den för un-

der-officerare anbefallde examen, få, såsom upp-

muntran och utmärkelse att de åro kompetente

tOl underofficers-befordran, nyttja detta tecken, af

guld eller silfvergalon. Åfven sådana korpraler

och manskap, som varit kommenderade till någon

infanteriets instruktionsbataljon, eller utmärkt sig

vid någon af dess korpralsskolor, o. s. v., erhålla

ett sådant tecken af galon eller redgarnssnöre.

Till bestridandet af kostnaden för dessa teaken

finnas ioga serskilda medel, och de anläggas der-

fore blott vid regementer och korpser, hvilka

sjelfva vilja bestrida kostnaden. Tecknet för-

verkas af den, som gör sig känd for dåligt upp-

förande och opålitlighet, vare sig inom eller utom
tjensten.

ftMrtorp, en grufva i Lerbäcks bergslag af Neri-

kes län. Här brytas årligen 160 skepp:d malm.

Dlttmer, Joakim f son till en borgmästare i

Narva, ingick vid 16 års ålder i guveraements-kan-

sliet derstädes, kom år 1700 i Svenska falt-kan-

sliet och följde hären ända till Poltawa, der han

blef fången. Då Svenska krigsfångarne hårdt be-

handlades i Moskwa, och flera klagomål deröfver

varit fruktlösa , skaffade Dittmer slutligen i tsarens

hand en af grefve Piper uppsatt klagoskrift deröf-

ver, hvilken bade till följd afhjelpandet af besvä-

ren. Han fördes sedan med de öfrige fångarne till

Sibirien, hvarest han måste qvarblifva ända till

fredsslutet. Efter hemkomsten befordrades han till

kongl. sekreterare, agent i Moskwa, kansli-råd och

envoyé vid Ryska hofvet , samt ändtligen till lands-

höfding i Kymenegårds län, bvarifrån han tog af-

sked år 17*1. R. af N. O. år 17*8 och adlad.

Född 1681, död 1755.
Dlttiner 9 Herman* hans yngre broder, gick

vid 16 års ålder i krigstjenst; blef fången vid

Karvas öfvergång år 170* och qvarhölls i fto-

,
genskapen till den allmänna befrielsen år 1722.

Tog afsked år 17*6, såsom kapiten, och pryddes

med Svärds-orden vid Adolf Fredriks kröning. Dog
1760 i en ålder af 77 år.

mttetager» en skicklig dekorations- och land-

skapsmålare, hvilken dog i Stockholm på 17B9-
talet, omkring 50 år gammal.

Diversehandel » kallas den försäljning i Stock-

holm af alla slags glas och porsliner samt the och
1 allmänhet sådana varor, som icke tillkomma nå-
gon af de andra bandels-societeterne , utan utgör

en serskild näring, hvårs idkare äfven såsom en
aocietet tillhöra borgerskapet.

Dividend kallas den andel af en konkursmassa,

som, efter fälld jdom, tillhör hvar och en af bor-

genärerne, i förhållande till hans fordran.

lMtt, ett jernbruk, i Stenbrohalts socken, af Kro-
nobergs län, med 1 härd och 300 skepp.d privil.

smide, af eget tackjern. Smidet föres sällan på
våg. Hammarskatten utgör 3 skepp:d. Bruket

ages af grefvarne M. £ C. Hamilton. Smidesstäm-
peln visar: o:B-

UJefvolen* Redan i äldre tider blefvo trolldom

och bläkullafårder af menige man i Sverige an-
sedde för möjliga. Detta utvisar X flocken, 5 $
af Rätlöse-balken i Westgötha-lagen, der det for-

klaras för oqvädinsord, om någon sade sig hafva

sett den andre *rida till trolls eller blåkulla, på
en skrinda i skymningen." Trolldom och dess be-

straffning förekommer både i lands- och stads-la-

gens högmåla-balkar, hvarvid dock förtjenar an-

märkas, att å intetdera stället bestraffning for

trolldom i annat fall utsattes, än då någon män-
niska dermed dödades, då trolJkarlen borde steg-

las och trollkonan brännas; men i 173* års lag

2 kap. 1 $ Missgernings-balkea stadgades uttryck-

ligen lifvets förlust, enär minsta skada derigeaom
förorsakas till kropp eller egendom, så att öppet

fält lemnades åt en oförståndig eller vidskeplig

domare, att, för hvar jebanda mycket naturliga åt-

gärder, dömma den anklagade från lifvet. Denna

$ har likväl till all sin verkan upphört, enligt

kongl. förordningen d. 20 Jan. 1779. Emellan

åren 1669 och 1676 blef det liksom en sjukdom
hos Svenska folket, att, utan all granskning, an-
taga verkligheten äf trolldomskonst och blikulla-

färd. Kongl. regeringen utfärdade ett bref, d. 19
Dec. 1669, till samtlige biskopar och superinten-

denter i riket, hvari forordnades: "att såsom det
grufiige, jämmerlige och för detta ohörde väsen-

det icke kunde vara okunnigt, hvilket en tid på
några orter i riket, nemligen Bohuslän och en del

socknar i Dalarne, igenom satans bedrägeri upp-
kommit, i det icke allenast mycket folk befunnes

vara till truldom och Guds den Högstes vedersa-

kelse förfördt, utan ock månge små oskyldige och
menlöse barn lika som med våld, dels af satan

sjelf , dels af hans anhaag borttagna och förda till

den ort han dem till mötes föresätter, hvarest de
sedan icke utan Guds namns samt Hans heliga ands

och sakramenters största forsmädelse, blifva be-
dragne ifrån sin kristendom till att antaga hans
vederstyggeliga tjänst", så skulle förböner i alla

kyrkor hållas den då tillstundande första söndagen

i fastan och sedermera framgent vid alla gnés-
tjenster, särdeles på sön- och helgedagar, icke

allenast för dem, som voro underkastade denna
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•vår* frestelse, utan äfven i allmänhet för km
o<* en, att "ett sådant välde icke längre mitte

tillåtas djefvulen, utan detta svåra riset, som Gtd
•fVer en stor del af Sveriges rike se låtit, milde-

ttgen afväadas ock appfaöra måtte." Huru långt

inbillningssjukan kände ga under detta tidehvarf

,

liven hos dem, af hvilkas kunskaper man bordt

förvänta en större bildning, torde kunna slutas

deraf, att en lektor i Hernösand, sedermera prosten

i Nora församling af Ångermanland, Jakob Abr.

Kurernas, uti en af honom till 1676 års kongl.

trolldoms-kommission afgifven skriftlig berättelse,

ned fullt allvar tillkäunagaf, att han blifvit bort-

förd till Blåkulla.
nÅr 1674", berättade Eurenius,

'natten emot den 16 Oktober, kom jag i en stor

tentation på min nattsäng, med hvilken jag länge

plågades, omsider efter detta långsamma qval,

kunde jag intet annat märka, än att jag for ge-

inom löften, .något långt ifrån jorden nordan ef-

ter, alldeles vidöppen, fotteme förut och med ut-

sträckta armar, hvilka tycktes mig vara med en

stor hop råttor fullsatte", o. s. v. Berättelsen in-

nehåller vidare om hemfärden, och huru återresan

skedde närmare jorden öfver hustaken norr ut till

Hernösands stad. Djefvulens besök hos ledamö-

terna i Upsala kongl. trolldoms-kommission, juris-

professorn i Upsala Carl Lundius och assessorn i

kongl. Svea hofrätt Johan Stjernhök, är äfven an-

märkningsvärd t; emedan det är obegripligt, huru

två så aktade och lärde män kunnat till konun-

gen insända en berättelse af sådant tvifvelaktigt

innehåll. Lundius skall likväl ofta för sina lär-

jungar berättat och med liflig ed styrkt, att djef-

imlen en afton i synbar skepnad flere gånger gjort

dem besök. Deras skriftliga berättelse till konung

Carl XI är af följande innehåll: "En dag, då in-

fot kommissionen förevarit en besynnerlig händel-

se, hade Lundius, sedan Stjernhök gått till sängs,

suttit uppe och läst uti en Tysk bok, innehållande

dylika händelser, hvaribland han hade funnit be-

rättelsen om en alldeles lika kasus, som kommis-

sionen den dagen förehaft, hvilken uti ett konsi-

storium i Tyskland blifvit afdömd; och anfördes

tillika, att under ransakningen hade djefvulen uti

synbar skepnad sökt förskräcka domarena, och var

den bild, som han då antagit, äfven uti boken

beskrifven och a fritad. Lundius hade i detsam-

ma sett upp och blifvit varse en figur ståen-

de framför sig på golfvet, fullkomligen lik be-

skrifnlngen i boken; men den vederstyggliga sy-

nen hade straxt derpå försvunnit. Lundius upp-

väckte Stjernhök, och berättade för honom hvad

han sett; men denne ansåg detta orimligt och

såsom en inbillning, då skepnaden åter visade

sig för dem begge, men gick straxt, såsom

de tyckte, ut genom dörren, hvilken hårdt igen-

slogs. För att hindra det kommissionens leda-

möter skulle öfverhopas af det ofta i stor

ttängd församlade folket, hade hvarje kommis-

sion vakt utanför sina dörrar. Den vakt, kvilken

stod utanför Lundii dörr, tillfrågades, om han sett

något; men svarade det han hvarken sett eller

hört dörren öppnas. Stjernhök ville nn so huru-

*id* den objudna gästen åter skulle infinna sig,

ock om han, såsom det syntes, gick genom dörren,

hvilken öppnades inåt rummet; han uppstaplade

derföre framför densamma flere stolar, hvilka hop-
bondoa så, att de nödvändigt skulle ramla, om
dörren öppnades. Detta var knappast fullbordadt,

förr än dörren, som det tycktes, öppnades, utan

att stolarne rördes det ringaste , då samma ohygg-
liga skepnad ånyo inträdde för dem. Stjernhök

befallte honom i Guds namn vika till mörksens

boningar, samt icke oroa dem, öfver hvilka han

icke ägde någon magt. Både Stjernhök och Lun-
dius sågo då ej annat, än att skepnaden åter ut-

gick genom dörren, hvilken så hårdt igenslogs,

att fönstren och hela byggningen darrade. Rum-
met blef i detsamma uppfylld af en "olidelig stank",

hvilken äfven kändes af vakten; utan att densamma,

på ytterligare tillfrågan, kunde upplysa något, el-

ler bemärkt dörrens öppnande." I kongl. böndags-

plakatet den. 15 Mars 1676 namnes bland andra

landsplågor, "utvidgandet af satans raseri och be-

dröfliga anfaktning", och då det slutligen i sjelf-

va hufvudstaden blef en allmän klagan öfver barns

bortförande till Blåkulla, samt Stockholms konsi-

storium,' på Svea hofrätts anmodan, uppsatt sitt

betänkande af den 13 Mars 1676, samt deruti

ansett icke allenast barns bortförande, utan ock
de angifne "paet" eller förbund med djefvulen för

ostridiga sanningar, samt hofrätten i följd deraf,

på barns och andras sägen, att de blifvit bortför-

de, ehuru de bortförde, så väl som deras sällskap,

blefvo qvar i samma rum der de förut varit, dömt
till döden 6 personer, hvilka äfven blefvo afrättade,

förordnades en serskild kommissarial-rätt af 6 and-

lige och 6 verldslige ledamöter, bland de senare

äfven Urban Hjerne. Denna rätt dömde nu en

mängd personer till döden, för det de "stått i

förbund med djefvulen." År 1729 skall djefvulen

haft mycket att beställa uti en bondgård i Ro-
slagen. Detta inhämtas af en mångfaldiga gånger

omtryckt, så kallad "Berättelse om satans grufve-

liga grasserande uti en mans hus
,
belägit i Rosla-

gen, som passerade år 1729", och der man erhåller

den intressanta underrättelsen, att en del djeflar

äro il litera te. Sedan en tillkallad prest, som anställ-

de visitation på stället, en lång stund på Svenska

språket munhuggits med den stormande djefvulen,

befallde han honom tala Latin, men deraf blef intet,

hvartill prestmannen på tillfrågan uppgaf följan-

de skäl, såsom orden lyda; "att denne djefvul

icke var Beelzebub eller storsatan, utan en min-

dre underdjefvul, som icke kunde eller lärt Latin,

emedan han på sådane orter ej haft sina functio-

ner." Se vidare härom Hdxeri, Trolldom. — Tron

på trolldom och blåkullafarder utgjorde, under

sjuttonde århundradet, ett slags sinnessjukdom,

hvilken herrskade öfver nästan hela Europa, och,

med en art af själssmitta, utbredde sig från det

ena landet till det andra, i en rigtning från söder

mot norden.

»Jefoslo-Mfceta. Se: Fan* bibel.

»JefvmUvMffetflu På Axholmarne, belägne mel-

lan Mörkön ock Seranda socken, finnes en natur-
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märkvärdighet, benämnd djefvulsvägeo. Den ut-

gör en 9 alnars bred öppning genom en hög klip-

pa, bildad genom nägon våldsam jordskakning.

Denna öppning har en motsvarande på fasta lan-

det i Sorunda socken, allmogen tror, att den upp-

kommit deraf, att djefvolen, i gestalt af ett hafs-

troll, med hästar och vagn åkt ut genom klip-

pan och på detta sätt öppnat vägen. På höjden

deraf finnes en hög sten af konisk form, jemte

några mindre tätt invid kringstående stenar. Den-

na i sitt slag märkvärdiga sten är måhända en af

dessa, i anseende till förmodade inneboende andar,

fordom uppreste helgedomar, dem professor Sjöborg

kallar Skyddspelare.

Djekne, ett Svenskt uttryck för det Latinska

diaconus (se detta ord). Det betecknade i äldre ti-

der den ungdom, som begagnade kyrkans läroverk,

och brukas ännu i dagligt tal, liktydigt med lär-

junge vid gymnasierna. — Uti Finland utmärkte

benämningen de skolgossar, hvilka, genom sockne-

gång , samlade bidrag till sitt uppehälle vid skolan.

DJekne-penninajar är en afgift till den stude-

rande ungdomens understöd. Den härleder sig än-

da från katiiolska tiden, och synes i dessa gamla

dagar hafva gifvit anledning till åtskilliga missbruk.

Ett bref från biskop Magnus Nicolai i Åbo , af år

1489, förnyar redan äldre förbud emot djeknegån-

gen, emedan "diengnarne bruka margaledis flärd,

lyse och predike för enfaldige menniskor osanne och

oskälige aflat, och mycken annan oloflig ting öfva

och idka." (HandL i Finlands Hist., Del. I, s. 61.)

Örebro mötes beslut år 1529 innehåller en förma-

ning till presterskapet att taga vara deruppå, att

icke djeknarne gingo "för länge på bygden effter

theras almuso" och att de icke fingo "föra lögn

och draffuells tijdende ibland folcket." Så väl här-

af, som af 1571 års kyrko-ordoing visar det sig,

att allmosor upptogos af kringvandrande djeknar,

och dessa allmosor voro upphofvet till djekne-

penningarne. Den nyssnämnda kyrko-ordningen til-

låter, att "theu sedhen som her j Riket aff ålder

varit haffuer at djeknar löpa socknar, effter thet

the som fattige äro, icke annor rådh haffua til att

hålla sig widh Scholan, må än nu så bliffua", men
tillika förordnas, att "Skalckar och Ribalder, som

på Landzbygderne under djekna nampn gå effter

almoso, skola hvarken Presterna eller Fogderna

lydba." Då härtill lägges förmaningen till prester-

ne, att låta lysa för de djeknar, som kommo med
skolmästarens bref, så visar sig tydligt, att kyrko-

ordningen ville ställa socknegången under skolsty-

relsens och presterskapets uppsigt, för att skilja

de verkliga djeknarne från andra tiggare, hvilka

stulo deras namn och inkomster. Bruket att i egen

person upptaga djekne-penningarne , fortfor ännu i

århundraden, ehuru det skulle afskaffas år 1624,
enligt rikets ständers förordnande. I riksdags-

beslutet detta år kallas socknegången: "ett stoort

hinder för ungdommens studier och een root til

allehanda odygdh, lättia och tiggerij", och i stäl-

let för densamma åtogo sig ständerna en viss be-

skattning. Men socknegången fortfor, och ehuru

i vissa fall olämplig, saknade den likväl ej sina

behag för en lefnadsglad ungdom, samt inbringade

en ej obetydlig hjelp för den obemedlade. En snill-

rik tecknare af ungdomens lefnadssätt vid Svenska
läroverken i 18:de århundradet, doktor Samuel öd-
mann , har skildrat det snart sagdt romantiska be-
hag, som var förenadt med socknegången. Små-
ningom upphörde den likväl och djekne-penningar-

nes uppbörd leronades åt kronofogdarne år 1780.
Den insändes sedermera från länsstyrelsen till kon-
sistorium , och användes dels till belöningar åt ung-
domen, dels till löner åt lärarne Beloppet bestäm-
des 1624 till sex öre penningar, af "hvar man
som å landet sitter och boofast är." Ifrån erläg-

gandet af djekne-penningar äga blott få undantag

rum, och dessa ibland den fattigaste klassen. Adeln
var vid deras inrättande ingalunda befriad derifrån,

utan uppmanades tvertom , att , i mån af sin större

förmögenhet, gifva rundeligare tillskott. Genom
kongl. förordningen af d. 6 Nov. 1780 beräknas

denna afgift efter 6 dal. s. m. på riksdalen. I en
del städer erläggas djekne-penningarne under namn
af terminations-penningar.

DJekuestall, dermed betecknades, enligt S. Öd-
mann, kamrarne i de af mindre bemedlade bor-

gare inrättade djekneqvarter. I hvarje "stall" bod-

de 4 djeknar och 2 lågo i hvar säng. I öfrigt

bestods ett bord och en fyrkantig gjuten jern-

kakelugn. Sällan blef något rum öfrigt för sto-

lar, sedan djeknarne inflyttat sina kistor, i hvilka

lades de födoämnen, hvilka stundligen påkallades,

t. ex. smör, bröd, ost och fläsk. I stället för ta-

peter kläddes väggarne med rockar, västar och
skinnbyxor.

DJisckertf» bergsmanshammare, i Hellestads soc-

ken af Östergöthland, med tvenne härdar, privile-

gierade d. 28 Sept. 1725, på 30 skepp:d red-

skapssmide.

OJula eller Djultt, Stora , i stora Malms soc-

ken af Södermanland, 5| mil från Nyköping, 1 £
mtl., är ett af de äldsta herresäten i orten, hvars

första ägare skall hafva varit riddaren Peder Porse,

som lefde år 1380. Det ägdes sederméra af Pin-

ceurar, Laxmän, Gyllhorn, v. d. Linde och Fitting-

hoffar, uti hvilka slägter egendomen varit intill år
1740. På senare tider ägdes det af hofmarskal-

ken Uggla. General-löjtnanten friherre C. Ang.
Carlsson Ehrensvärd lät der uppresa en minnes-

vård åt sin kusin, med inskrift: Carl August Eh-
rensvärd, grefve, general-amiral, kom. af Sv. O.
St. K. afled d. XX Maj MDCCC. C. A. £. vän och
frände, lät rista skriften.

Ojupadal, i Blekinge län; genom ett berg här
som har 1— 2 famnars remna, med jemna lodräta

väggar, framflyter Ronneby-ån.

DJuprors, en större by i Skellefteå socken af
Norrbottens län.

DJupsÄs, 1 mantal säteri i Essunga socken af
Westergöthland.

Djur kallar man de organiska varelser, hvilka äro
begåfvade med lif, känsla och förmåga till fri-

villig rörelse, och således af egen drift kunna
förändra ram eller ställning för att bibehålla sitt

lif, genom undvikande af hvad som kan hota dat-

Digitized by



Djur* DJmrfÅnjr, 325

ta och genom upphemtande af födoämnen, likasom

för att fortplanta sitt slägte. För dessa egenska-

per äro djaren försedda med moskler, nerver, man
och tarmkanal, hvilka saknas hos de ofriga orga-

•ska varelserna eller växterne, och hvarigenom de

således bestämdt skilja sig från dessa. Denna skill-

nad är isynnerhet stor emellan de högst utbildade

djur- oeb växtfamiljerne , hos hvilka ytterligare till-

kommer, att den fullkomligaste djurformen i det

yttre alltid har motsvarande delar på ömse si-

dor om sin axis, d. v. s. är symetrisk, då dcr-

emot den fullkomligaste växtformen är den hvars

omkrets bildar en cirkel-periferi omkring sin me-
delpunkt, kransformig. Hos de lägre djuren och

växterna äro dock dessa skillnader föga i ögonen

fallande, och mänga af dem stå hvarandra så nära,

att man endast med stor svårighet kan bestämdt

afgöra till bvilketdera slaget de skola räknas,

hvarjemte. några äro så införlifvade med oorga-

niska ämnen, att de fullkomligt sluta sig till mi-

neralrikets alster. Så finna vi t. ex. hos några,

lithophytörne, mineralet förenadt med djuret, hos

andra, sertularierne
,

djuret förenadt med växten,

och ännu andra, såsom 'koraller, hafva minera-

lets massa, växtens form och djurets rörelse. Hos

några fullkomligare växter uppkomma visserligen

egna rörelser, t. ex. hos mimoserne, hvilka samman-
draga sina blad då de vidröras; men dessa äro

ettid följder af en yttre retning, och hos några af

4» lägsta vattenväxterna märkas vissa tider, utan

égon yttre orsak, svaga oscillerade rörelser; men
dessa synas icke hafva något bestämdt ändamål,

bvilket alltid är händelsen med djurens, och kunna

således icke, såsom dessa, härröra af något eget

Medvetande eller vilja, som uteslutande tillhör dju-

ret, och hos de högre af dessa yttrar sig såsom

instinkt och förnuft. Dessa förmögenheter stå uti

ett direkt förhållande till den mer eller mindre

fullkomliga kroppsbyggnaden, och är derföre äf-

en så olika, som denna, hvilken dock alltid låter

hänföra sig till fyra grundtyper, som gifvit anled-

ning till hela djurrikets indelning uti fyra större

a/delningar, nemligen: ryggrads- eller vertebrerade

Hur, ålötdjur, leddjur och strålajur. Se dessa ord.

Bjur» utländska, fa ej visas i landsorterna, utan

att deras ägare äro försedde med Kongl. Maj:ts

aerskildta nådiga tillstånd dertill.

Djur» kapellförsamling, är annex till Leksand och

belägen i Leksands kontrakt af Westerås stift, 4

nul V. från Falun, samt har 888 invånare. Dess

areal och hemmantal äro inbegripne i modersock-

aens, samt der upptagne. Adr. Gagnef.

nYJaurfeerg, Daniel, född i Söderhamn den 5

April 1659, en högst berömvärd lärare, en upp-

rigtig kristen, och en medborgare, hvilken af allt

fajerta älskade sitt fädernesland. År 1677 kom
han till Upsala akademi och studerade theologi , samt

njöt därstädes undervisning af samtidens ypperste

män. Då konung Carl XI 1688 beslutat att anslå

ett stipendium för sex ynglingar, hvilka skulle ut-

rikes fullkomna sig i theologien, befanns Djurberg,

som är 1685 tagit den filosofiska graden, sjelf-

akrifven täl denna ynnest. Han vistades sedan vid

flera af Tysklands universiteter och honom erbjöds

i Wittenberg doktorsgraden i theologien, hvilken

han likväl ej antog; emedan han först ville vara

en lärare i församlingen och hafva gjort den nå-
gon tjenst, innan han ville bära dess utmärkande

prydnader. Uti Prag, der han med missnöje varse-

blef den påfviska gudstjenstens vidskepelser under

fastan och påskhelgen, disputerade han derom of-

fentligt med Jesuiter och munkar. Han vinnlade

sig grundligen äfven om den Rabbinska lärdomen,

och underhjelptes deruti af en lärd Israelit samt

af pfaltzgrefven Christian August, en i denna lär-

domsgren förfaren herre. Djurberg besökte seder-

mera England, Holland och Danmark, samt åter-

kom 1692 till fäderneslandet; blef några dagar

derefter theol. adjunkt i Upsala; befordrades 1694
till kyrkoherde och kontraktsprost, och nämndes

1698 till theol. professor, och 1705 till theol.

doktor. År 1724 blef han prim. theol. professor

och domprost i Upsala, hvilket embete han före-

stod til) sin död, d. 10 April 1736.

Djurberg, Daniel, rektor vid Clara skola i

Stockholm, från 1782 till 1820, är känd såsom

Sveriges flitigaste geograf, hvilkens läroböcker i

geografien voro, under ett hälft århundrade, inför-

lifvade med ungdomens undervisning och nästan de

enda som begagnades i skolorna. Man har hos

dem tadia t bristande vetenskaplighet och ett miss-

lyckadt sträfvande efter originalitet. Död d. 2

Okt. 1834, i den höga åldern af 90 år.

DJurclou, Mils, son till postkamreraren och

riddarhus-fiskalen Johansson, upptogs tof en släg-

ting i Amsterdam, gick i Engelsk krigstjenst, dels

i landthären, dels vid flottan , och slutligen i Svensk,

hvari ban deltog uti stormningen af Köpenhamn;

blef konungens drabant och tjente sig efter hand

upp till öfverste för Kalmar regemente. Bland

hans krigsbragder anmärkes, att han, såsom major,

anförde infanteriets venstra flygel i träAningen på
Warschower-fältet på Rugen. År 1677 fick han

befälet öfver fregatten Carlshamn. Han var med
vid den olyckliga strandningen på Bornholm, der

öfver 1,000 personer drunknade af de från Pomern

öfverförda Svenska trupperna, och de räddade för-

des fångne till Danmark. Hans sista bedrift var,

att ban, såsom chef för sitt regemente, deltog i

landstigningen på Seeland år 1700. Han erhöll af-

sked år 1701 och dog år 1714 i en ålder af

73 år.

DJurr&naj* Rättigheten att fälla vilda djur har

i Sverige aldrig varit föremål för så grymma jagt-

lagar, som i de länder, der en mägtig feodal-adel

strängt straffade en bvar, som gjorde intrång i

jagtens nöje. Vår lagstiftning till jagtens skydd

bar afselt trenne ändamål: äganderätten till ville-

brådet, rofdjors utrotande och en viss inskränk-

ning i förföljandet af oskadliga djur. I det för-

sta afseendet hyllar vår jagtstadga den grundsats,

att hvar och en är herre på sin mark samt att

jagträtten således åtföljer jorden; i det andra af-

seendet har man föreskrifvit s. k. skallgång och

skotlpenningar; i det tredje gifves en viss tid af

året, då jagten är förbjuden. Förut fanns en
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mängd stadgaadea härom, hvilka ersatte» genom
en ny jagtstadga, utfärdad den 13 April 1808. Fö-

reskrifterna så väl om skallgång emot rofdjur,' som
förbud emot jagt på ädelt villebråd en viss tid af

året, äro öfver tvåhundrade år gamla. Begge om-
talas såsom allmänt bekanta uti den instruktion,

som utfärdades 1638 för en riksjägmåstare, hvil-

ken skolie hafva nnder sin uppsigt så väl jagten

som skogaroe. Den förra var den tiden icke er-

känd för hvar mans rättighet. Jagtstadgan af år

1647 icke blott fridlyser elg, hjort och rådjur öf-

ver hela riket, utan talar äfven om ett privilegium

erforderligt för fogeljagt i allmänhet , samt tiller-

känner ridderskapet och adeln, såsom en egen för-

mån, rättigheten att jaga ej blott på egna ägor,

utan äfven der adelsmannen blott är delägare, äf-

vensom på härads-allmänningarne. Denna förmån

var äfven uttryckligen beviljad i ståndsprivilegier-

na, dem adeln betingade sig år 1617. Den opri-

vilegierade jordägaren hade dock, enligt denna

förordning, rättighet att med snaror fånga fogel;

men detta blef honom förbjudet genom den nya

jagtstadgan af år 1664. Straffen för olofligt djur-

fång voro såsom för annan tjufnad. Serskildta

strängare förordningar saknades likväl icke, såsom

då konung Carl XI, år 1686, ålade flere års fåst-

ningsfangelse för olofligt djurfång på Omberget.

Enligt den ofvannämnda 1808 års jagtstadgan är

nu jagträttigheten oskiljaktig från jordens besitt

ning; men deremot äger ingen rätt, att, utan till-

stånd, jaga å annans mark, eller förfölja jagadt

djur från egna inpå andras ägor. Straff för så-

dan oloflig jagt består i böter, hvilka ökas i hän-

delse jagten ägt rum under förbjuden tid. Denna
sträcker sig från d. 15 Mars till d. 1 Aug. utom
för rapphöns och elg, hvilka under största delen

af året äro förbjudna att jagas. Elgea får fallas

blott emellan d. 1 Aug. och d. 30 Nov. Detta

stadgades år 1836, sedan förut all elgjagt varit

förbjuden. Detta förbud hade blifvit utfårdadt 1825
för en tid af tio år och då tiden var tilländalupen

,

stadgades i alla fall denna inskränkning. Den för-

, bjudna tiden gäller dock endast de djur, som ser-

skildt äro fridlyste, nemligen högdjuren elg, kron-
hjort, dofhjort, rådjur, ren och svan, samt tjä-

der, orre, hjerpe, rapphöns, snöripa och gräsand.

Oloflig jagt å kronans ägor kan öfverklagas af

hvem som helst, och åklagaren tager hal fva bö-
terna. Å enskild t jord har ägaren åklagarerätt.

Se för öfrigt artiklarne: Jäyeri-stat
, Skallgång.

»Jurfatan. En väg på GoUland, från Sanda till

Klinte. Den bär detta namn efter en munklegend,

hvilken förtäljer, att tre män, hvilka år 1411 gått

ut på jagt påsknatten och icke velat konnna tfll

kyrkan i ottesången, blifvit förvandlade i stenar,

tillika med sina hundar och jagtredskap.

Djurgårdar äro enkom afstängda större eller

mindre trakter, bestämda till att uppföda åtskil-

liga djurarter, särdeles af hjortslägtet, hvilka der

lefva såsom i det vilda tillståndet, men likväl äro
tillgängliga så väl för jagt, som för en viss grad
af omvårdnad, medelst tilldelandet af födoämnen
o. d. För att hindra så väl villebrådets afvikande,

som ock för att freda det för angrepp af rofdjur,

anläggas de antingen på någon större fruktbar 5,
der hafvet icke fryser, eller ock förses de med en

hög oeh stark inhägnad. Marken inom djurgården bör

vara omvexlande med buskar, grof skog, löfskog,

slätter och kärr, samt framförallt hafva rinnande vat-

ten, hvilket äfven under sträng köld går öppet, åt-

minstone på några ställen. Dessutom bör der finnas

åtskilliga stora skjul af ris , der djuren kunna finna

skydd vid oväder, äfvensom några lador, stående

på stolpar så högt från marken, att djuren kunna

gå derunder och förtära ditlagdt foder.

Djurärarden. Denna vackra och vidsträckta park

,

belägen invid Stockholm, hette i äldre tider Wad-
marsö eller Waldemarsön, och tillhörde Clara

kloster; men tillföll år 1452 konung Carl Knuts-

son genom byte. Från denna tid kan den betrak-

tas såsom kronans egendom. Den sträcker sig ifrån

Ladugårdslandsviken , öfver Ladugårdsgärdet, ända

till Brunnsviken och Ålkistan, samt innehåller 446
tunnland. Uti inskränktare mening förstår man
dermed likväl endast den del deraf, som går från

Ladugårdslandsviken till Djargårdsbrunnsviken. Se-

dan denna sistnämnda blifvit förenad med Saltsjön

genom en kanal, hvilken öppnades år 1830, ocfc

går genom det fordna vattendraget nedanför Djur-

gårdsbrunnen , är den egentliga Djurgården en ö,

till hvilken man kommer från Ladugårdslandet öf-

ver en trädbro, som detta år skall utbytas mot
en jernbro, och vid brunnen medelst en annan

jernbro, anlagd öfver kanalen. Djurgården .är

Stockholms invånares mest älskade lustvandrings-

plats, och användes dertill redan i äldsta tider.

Under de sista 30 åren bar likväl större omsorg
än förut blifvit både af det allmänna och enskild-

ta använd på dess förskönande, och den kan här-

igenom, men isynnerhet genom sitt utomordentligt

fördelaktiga läge, anses för en af de yppersta

parker, någon hufvudstad äger att framvisa, fin

mängd boningshus äro der uppförda, samt användas

för det mesta till förmögnare personers sommar-
nöjen och till värdshus. Deribland anmärker man
isynnerhet Rosendal, hvilket tillhör H. M. konun-

gen; Sirislkof, Skansen, bygd på ett kalt berg utaf

aflidne grosshandlaren Burgroan; der nedanföre Fjeld-

stuen, uppförd af H. IJxc. Norske statsministern

Due; Villan, byggd i Italiensk stil af professor

Byström, försedd med praktfulla marmorprydnader
och bildstoder, samt troligen, genom sin inred-

ning, den dyrbaraste af alla Djurgårdens lägen-

heter; trenne smakfulla schweitzerier
,

anlagda af
herrar Davidsson, Pohl och Carlmark, den sist-

nämndes bredvid Bellmans byst; ett af grosshand-

laren Wejlandt i Hamborgsk stil bygdt hus; Bi-

skopsudden, ett af de täckaste ställen på hela Djur-

gården; Manilla, Eols kuile, en samling af ser-

skildta mindre byggnader o. s. v. På den andra

delen af Djurgården, vanligen benämnd Ladugårds-

gärdet, och inom trakten utom Roslagstullen, an-

märker man först den KongL Bargen,, uppförd att

begagnas af kongl. familjen vid exerciser å Ladu-
gårdsgärdet; Skuggn, anlagd af framlidne presi-

denten Edatacantz; Frescati, uppbygdt af generalen
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m. m. friherre Mauritx Ararfelt Ibland inrtrtain-

gar, åsyftande allmän nytta, bör nämnas: skeppe-

*arfvet, institutet för döfstumma och binda, skogs»

inotftutet, laadtbruks-akadenuens hos med dess ex-

perimental-falt (hvarora se vidare dessa ord). —
öjnrgårdtka&san steg år 1829 till 32,000 R:dr, och

bestrider en mängd utgifter, dels för sex jägares

•Éöniog, dels för vägars anläggning och under-

håll, m. nu Från Djurgården bafva fattiga tillåtits

hemta bränsle ända till 10,000 lass om året, och

mycket af den huggna veden bar blifvit utdeladt

åt pauvres honteux. — Till allmänhetens tidsför-

drif finnas på Djurgården åtskilliga anstalter, så-

som en theater, tvenne konstberidare-maneger , en

vauxhall, en s. k. kalotheama, en karusell, och

innevarande år skall ett aktiebolag inrätta ett Ti-

voli uti den s. k. Frisens park.

s^nursr&rdsbnism. Denna hdsobrnon är belägen

å den så kallade norra Djurgården, på gränsen

emellan Waldemarsön och södra eller atimänoa

Djurgården, vid den s. k. Djurgårds-viken. Den
äldre och mineralsvagaste helsokällan lärer redan

på 1500-talet varit känd; men icke upptagen till

allmänt bruk för än år 1690, utaf arkiatern Ur-
ban Hjärne. Den starkare ådran, hvilken nu en-,

samt är i bruk, igenfanns ånyo år 1750, sedan

den, såsom man tror, af ålder varit en offerkälla,

hvilken vid reformationstiden blifvit igenlagd. For-
dom lärer Djurgårdsbrunnen varit, såsom helsokälla,

oftare tillitad; någon gång jemväl af kongl. per-

soner, såsom konung Adolf Fredrik, drottning Lo-
visa Ulrika, kronprinsessan Sofia Magdalena, m. il.

Oader senare år hafva endast få ståndspersoner

besökt densamma för brunnsdriekningen skull. Den
äldsta befintliga handling om kongl. Djurgårdens

helsobrunn är en riksmarskalks-embetets resolution

af <L 5 inni 1742, »varigenom doktor Lithéen er-

höll tillstånd -att der uppsätta nödiga hus och
byggnader; 1780 ägdes den af hofapotbekaren

Scfaultz; 1821 af grosshandlaren Scbultz; 1826
blef prof. N. Åkerman ägare af brunnsegendomen,

•varefter bofkintrgen G. Herbert någon kort tid

innehade den; men Åkerman tttlhandlade sig åter

densamma. År 1830 försåldes egendomen till ett

då bildadt aktiebolag, mot en summa af 23,000
ILdr B:ko, och detta bolag är ännu innebafvare

deraf; men ägande-rätten af tomten tillhörer Djur-

gården. En Garlsbader-brunnsinrättning, af god be-

skaffenhet, är härstädes anlagd af assessoren Pia-

gantan. Till begagnande af denna och njutning

af ställets undersköna natui, samlas' man här för

att genomgå en brunnskur; ty den naturliga hel-

sokällan anlitas föga. Till förmån för de fat-

tiga, som nyttja helsovattnet, gjordes 1790 ett

testamente af koffardtkapitenen Ahlström, hvilken

därtill skänkte ett hus i Kolmätaregränd, hvilket

gaf omkring 2,900 d:k k.mt i årlig hyra. Redan
före år 1800 hade utvägar blifvit vidtagna, för

att understödja de fattiga sjuka, som härstädes be-

gagnade brunnsdriekningen. Sedermera gaf Narcis-

saaer-orden, hvilken numera upphört, understöd åt

ett antal sjuka ståndspersoner, nnder den tid de här

nppeböllo sig. År 1832 uppbyggdes hör äfven ett

vackert badhus. Brunnsdriekningen börjas don 1

Juni och fortgår tiU den 1 September, under hvil-

ken tid hvarje brunnsgäst äger att sjeif bestämma
sin termin*

OJnursjaWdskttsiavlesi 9 emellan Surbrunnsviken och
lilla Wärtan, var fordom en naturlig båtled. År 1 624
utkom en förordning, att alla segelleder från Öster-

sjön till Stockholm skulle igenpålas, utom den

förbi Blockhusudden. I anledning deraf lärer den-

na båtled blifvit stängd omkring år 1650. Ko-
nung Carl XIV Johan ansåg detta såsom ett högst

olämpligt hinder för ortens gemenskap med huf-

vudstaden, äfvensom för traktens odling och för-

skönande och förordnade 1825, att en kanal här-

städes skulle gräfvas. Löjtnant Brandenborg erbjöd

sig att verkställa detta för 16,666 R:dr 32 sk. B:ko;

men andra uppgjorde förslaget till 12,000 E:dr.

öfverste Ljungberg åtog sig att fullborda den för

något öfver 11,000 R:dr. Efter några hundrade

alnars gräfning afstannade likväl arbetet. Genom
resolution af den 1 Dec. 1832 beslöts, att som
kanalen, enligt det nyare förslaget, skulle kosta

14,000 R:dr B:ko, skulle Djurgårdskassan och d. v.

strömrensnings-kommittén deruti deltaga med 7,000

R:dr hvardera, och man tillät upptagandet af ett

lån å 7,000 R:dr. Efter åtskilliga växlingar blef

kanal-arbetet fortsatt nnder kapiten Oldenburgs in-

seende, och alldeles färdigt på eftersommaren år

1834. Kostnaden, jernbron och det lilla vakt-

mästarehuset inberäknadt, uppgick slutligen till

en summa af 46,000 R:dr B:ko, eller något öfver

15 R:dr för hvarje aln. Kanalen underhålles af

Djurgårdskassan och anslaget till allmänna våg-

och vattenbyggnader gemensamt. Kanal-afgiften vid

tullen är bortarrenderad för 33 R:dr 16 sk. B.ko.

DJursjåWdaatadeii , hör till Stockholms stads ju-

risdiktion, var förut upptagen af båtsmansstugor

och fortfor länge att vara bebodd af sjöfolk. Den

har intet som förtjenar att beses, så vida man ej

vill taga kännedom om Losachs- eller Djurgårås-

varfvet, eUer uppsöka ett ställe af egen rykt-

barhet: det af Bellman så ofta besjungna Gröna

/tmd, i gamla tider ett sämre värdsbus och den

allmänna förfriskningsorten för så väl sjölifvets

t
hjeltar, som hvarjehanda annat folk af den obe-

medlade klassen. Att dömma af Bellmans målnin-

gar, lärer här stundom gått lustigt till. Numera

är Gröna land blott ett rödmåladt trähus, med
gammalmodig altan (beläget inpå den s. k. Mjöl-

naregården), om bvars oförändrade bibehållande, i

anseende till dess vunna märkvärdighet, ställets

siste ägare, numera aflidne grosshandlaren Burg-

man, låtit förordna. Till beqvämlighet för Djur-

gårds-boerne finnas bär i staden, nnder sommar-

tiden, bodar öppnade för hvarjehanda minuthandel.

»JurgÅrdtt-ttieateni. Aktören vid kongl. thea-

tern de Broen hade redan år 1795 fått privile-

gium, att, på en därtill utsedd plats på Djurgår-

den, bygga en theater, och derå spela under fem

månader af året, från <L 1 Maj till d. 1 Okt.,

hvilket privilegium äfven skulle öfvergå på hans

barn. Theatern blef likväl icke färdig förr än år

1601 » då 4en öppnades i Juni månad. Det är tro-
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328 DJurlAunjeu. Djur*.

ligen det enklast byggda skådespelshus i Sverige,

emedan det är endast af bräder. Det innehåller

2 logerader, och rymmer något öfver 500 perso-

ner. Efter de Broens död ägdes den af hans en-

ka och ännu af hans barn; men förestods först

af hans äldste son, sedan af hans måg, numera

aflidne aktören Wildner; från år 1835 till och med
183? af herrar Torsslow och P. Deland gemen-
samt; från sistnämnda år till och med 1843 af

den förstnämnde ensam, samt från år 1844 af herr

Fredr. Deland.

Djurl&ngen , en sjö i Norrberkes socken af

Dalarne.

Djurläkare. Se: Veterinär-inrättning.

Djurlära. Se: Zoologi.

Djurmo-klack » ett berg i Gagnefs socken af

Dalarne.

Ojurröd 9 annex till Träne, är beläget i Gärds

kontrakt af Lands stift, 1 J mil V. från Christian-

stad. Denna socken består af 15 £ mtl. och har

en areal af 7,290 tunnland, af hvilka blott 30 äro

sjöar och kärr. Dess folknummer uppgår till 788
personer. Adr. Christianstad.

Djursborg, vid Ladugårdslands-tullen, blef år

1680 anslaget till boställe åt andre bofjägmästa-

ren, med 53 tunnl. 20 J kappl. jord. Som husen

voro mycket förfallna, beslöts 1802, att de skul-

le ombyggas. Det kom likväl ej till verkställig-

het. Hofjägmästaren af Ström gjorde den uppoff-

ringen, att han på egen bekostnad uppbyggde nä-

stan hela bostället, hvilken kostnad varit ganska

betydlig.

Djursdala 9 annex till Södra Wi, är beläget i

Tunaläns och Scvedes förenade kontrakt af Linkö-

pings stift, 1 i mil N. från Wimmerby. Socknen

har 980 invånare och består af 17 J
mtl. Dess

areal utgör 15,459 tunnland, af hvilka 5,420 äro

sjöar och kärr. Kyrkan , af träd , är byggd 1 692.

Inom socknen märkes: militär-boställena Liilevi och

Marstad, samt kapellans-bostället. Adr. Wimmerby.
Djursholm» 10 J mtl. säteri, inom Danderyds soc-

ken af Upland, 3 mil sjö- och 2 mil landvägen

från Stockholm. Dess första kände ägare voro af

slägten Banér, och den sista af äldsta grenen var

general-faittygmästaren J. G. Banér, död 1706.

Från Banérska slägten öfvergick egendomen, ge-
nom köp, till brukspatron Rosenborg och från ho-
nom , år 1 8 1 5 , till baronerne af Wirsén och af Nor-
din. Den förre, sedermera grefve af Wirsén blef

genom köp ensam ägare af godset och lät inrätta

en vexelundervisnings-skola för Danderyds socken,

samt gjorde detta herresäte till ett af de icke al-

lenast vackraste, men äfven vigtigaste i hufvud-

stadens grannskap, genom de förbättringar han

der införde i landtbruk och boskapsskötsel. —
Gustaf och Sten Banér nollos af konung Johan III

på Djursholm, bevakade al soldater, i anseende till

dessa herrars uppförande i Lifland. Här föddes d.

23 Juni 1596 den ryktbare fältmarskalken Johan

Banér. I Danderyds kyrka, J mil från Djursholm,

ses Banérska slägtens grafkor.

Djurshyttan» ett jernbruk, under Finspång, upp-
byggdes år 1650, med en stångjernshammare och

tvenne härdar. Smidet är gemensamt med Fin-

spångs.

DJsursJta, en sjö i Leksands socken af Dalarne.

Djursnas eller Jursnas, boställe för kyrko-

herden i Mogata socken af Hammarkinds härad och
Östergötblands län, beläget £ mil från kyrkan och
1 mil från Söderköping. År 1436 vid Söderkö-

pings riksdag, under oenigheten emellan Svenska

ständerne och konung Erik XIII, hade drotset Chri-

ster Nilsson och de Danske herrarne bär ett sam-
manträde. Så snart drotset erhöll underrättelse om
marsken Carl Knutssons ankomst till staden, skic-

kades genast bud till honom med begäran, att han

täcktes komma ut till 'de församlade på Jursnäs,

som då var en hamn eller ett säteri, hvilket han

efterkom. Marsken yttrade, att man borde göra

sig försäkrad om slotten, efter länsherrarne nu vo-

ro på stället; men drotset anmärkte, att han af-

talat med de Danske , att den förut ingångna dag-

tingan borde hållas, antingen konung Erik Xm var

död eller lefvande. Detta bifölls, och, sedan hyll-

ningseden blifvit aflagd, erkändes så väl drotset,

som marsken af alla närvarande uti rättmätig be-

sittning af*sina embeten, hvarefter man uppbröt

från Jursnäs till Söderköping. — På ägorna finnas

flere ättebackar.

Djurstens fyrbåk är belägen på en udde af

Gräsöns vestra kust under Gräsö kapell och We-
sterbyns ägor, i Uplands-skären. I äldre tider var

här endast en kase och sedan en känningibåk. Fyr-

båken uppbyggdes af sten 1767, för 35,000 daler

kopparmynt, af friherre Koskull. Denna fyrbåk år

betydligen lägre än den vid Örskär, öppen och med
stenkol, underhålles ?f kronan, samt hör till nor-

ra lots-distriktet under Öregrunds fördelning.

Djurström» Krik Wilhelm, skådespelare och

i många år föreståndare för en i landsorterna kring-

resande theatertrupp, död år 1842, i en ålder af

52 år, har utgifvit en mängd öfversättningar, sär-

deles af Tyska tbeaterstycken, såsom: Stamfrun,

Altiia, Lifvet är en dröm, Donaufrun, med många

flera. Största delen af de pjeser, som uppfördes

på hans theater, voro af honom öfversatta eller

bearbetade.

Djurs5 9 en ö i Östgötha skärgård.

Djurämnen, animaliska ämnen, kallar man alla

så väl konst- som naturprodukter, hvilka erhållas

ur djurriket.

Djurö kapellförsamling är annex under Wermdö,
och belägen i Wermdö skeppslag, östra Roslags

kootrakt af Upsala stift, 5 mil Ö. från Stockholm,

i skärgården, och hörde till Wermdö moderför-

samling intill början af 1680-talet. Kapellkyrkan

invigdes 1683. Byggnaden börjades på rådmannen

i Stockholm Josef Månssons och dess hustru Maria

Furuboms bekostnad. Den fullbordades af deras

son kapitenen Erik Furugren. Nuvarande predik-

stol, altarring ocb läktare ombyggdes 1840. Al-

tartaflan, ett bildthuggeri-arbete , är till ålder och

härkomst obekant. Folkmängden utgör 780 per-

soner, inberäknadt inbyggarne på ön Runmara,

hvilken af ålder tillhört Wermdö pastorat, men no

lyder under Österhaninge och njuter beneficia eccle-
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aiaatsca i Djurhamn. Djurö består af 11 f mil.

Alla hemmansdelarne ägas af allmoge. — Djurö-

«&*, som på 1780-talel ägdes af riksrådet Höp-
kens enka, beboddes 1792 af dåvarande kongl.

sekreteraren Ebrenström, hvilken var inblandad i

den s. k. Armfeltska sammansvärjningen. — Adr.

Waxbolm.
jpjnrttn. Se: Branäsö.

Peerekowikyt Wilhelm von, son af en Polsk

adelsman, som gått i Svensk tjenst, och der blif-

it befordrad till major. Wilhelm D. tjente sig

opp till öfverste-löjtnant och slutligen till chef för

éet Tyska lifregementet. Dog omkring år 1720,
såsom kommendant i Gbristianstad. Han blef år

1695 naturaliserad Svensk adelsman.

Voeent år benämningen på de yngre extraordina-

rie lärarne vid universiteterna. Deras antal är obe-

stamdt, åtminstone en, merendels två för hvarje

professor.' Docenterne tillsättas, likväl utan full-

magt, af akademiens kansler, efter fakultetens hem-
atällan, och denna åter beror förnämligast på pro-

fessorn i den vetenskap, der en ny docept skall

antagas. För att kunna anmälas till en docent-

plats, erfordras att hafva utgifvit och offentligen

försvarat en vetenskaplig afhandling vid univer-

sitetet. Dertill är åter ingen berättigad, utom
promoverade doktorer eller magistrar. Likväl har

Kongl. Maj:t någon gång förlänat serskildt tillstånd

dertill åt dem, som ej varit promoverade. Inom
den theologiska fakulteten är detta mycket van-

ligt; inom de öfriga mera sällsynt, men saknar

dock ej exempel. Genom ett sådant kongl. till-

stånd kan vägen banas för ograduerade vetenskaps-

ann till akademiska lärare-platser. Docenterne

åtnjuta ingen lön, endast rättighet att meddela

akademisk undervisning och räkna tjensteår så väl

inom universitetet, som vid presterliga befordrin-

gar. Detta sista privilegium tillhör dock ej den

juridiska och medicinska fakultetens docenter. I

stod af riksdags-ordningens föreskrift deltaga do-

eenterne i universitetets riksdagsmannaval ; men ut-

göra för öfrigt en mellanlänk emellan lärarne och
den studerande ungdomen. Ett serskildt företräde

är dem föruonadt, att, efter tre års tjenstetid, an-
mäla sig såsom sökande till lektors-sysslor inom
deras vetenskap vid gymnasier, äfven utom det

töft, hvars barn de äro.

IHcka. Se: Carlskrona.

Soffcjort (Cervus dama), ett till hjortslägtet hö-

rande djur, af något mer än 4 fots längd och
nära tre fots höjd; till färgen, från Juni intill No-
vember, glänsande rödbrunt, med små hvita fläckar

på ryggen, skuldrorna och låren, samt ett streck

från skulderbladen långs åt sidorna, sänkande sig

nedåt låren och derifrån löpande till svansen, der

ett svart streck tillkommer på båda sidorna
;
pan-

nan och halsryggen svartbruna; sidorna under det

hvita strecket, samt benen utvändigt, ljust gulak-

tiga; undre delen af halsen, bröstet, buken samt

insidan af benen hvita. Vinterfärgen grå utan

streck eller fläckar. Förekommer bos oss endast

i djurgårdar och lefver af gräs, örter, löfhängen

ock säd, om våren äfven af mossa, ljungknopp, qvi-

star och bark på yngre träd. Den parar sig i Oktober.

Honan går drägtig i 8 månader och föder i Juni

en högst två ungar. Den är föga skygg ocb skju-

tas derföre med lätthet. Köttet är fint, fett och
smakligt, och buden beredes till sämsk. Hornen,

hvilka finnes endast bos hannen, äro böjda bakåt,

utåt och uppåt, trinda från roten till midten, fram-
till försedda med två trinda grenar och på öfre

utplattade hälften med spetsar baktill och upptill.

De fallas årligen och begagnas dels till svarfvare-

arbeten, dels till beredning af gelé.

Dogmatik (theologia dogmatica), kallas den syste-

matiska, lärda afhandlingen om de kristna troslä-

rorna (dogmerna). Dogmatikens uppgift är, att

samla de religiösa idéerna och lärorna, som finnas

i den heliga skrift, förklara, bevisa och förena

dem till ett helt, hvartill erfordras en säker exe-

getisk takt och filosofiska kunskaper. Den bibliska

dogmatiken, som i senare tider blifvit mycket be-

arbetad, skiljer sig från den kyrkliga dogmatiken

derigenom, att .den hemtar dogmerna endast ur bi-

beln , då deremot den senare håller sig till de sym-
boliska böckerna. Ordet dogmatik begagnades först

1659 af J. B. Reinhard i Altdorf, uti hans "Synop-

sis theologia dogmattcee" , och blef från denna tid

infördt. Det första dogmatiska ' system lemnade

Johannes Damascenus, i 8:de århundradet. Med
reformationen fick denna vetenskap en bättre form,

först genom Melanchton och Chemnitz. De förnäm-

sta dogmatiska författare i Sverige hafva varit:

på 1300-talet S:t Brita; på 1500-talet erkebisko-

parne Laurentius Petri , Abr. Angermannus och Olaus

Martini, rikskansleren Laurentius Andra? och Olaus

Petri; på 1600-talet erkebiskoparne Paulinus, Le-
nmus och Kenicius, biskoparne 01. Laurelius, Joh.

Messenius, P. Laurbeckius och Johannes Mattbia?;

på 1700-talet erkebiskop Jakob Benzelius, bisko-

parne Nils Wallerius, Johan Möller och Jesper

Svedberg, domprosten And. Knös, lektor Alnander

och professor Petrus Munk; på 1800-talet bisko-

parne Sv. Lundblad, A. Brunn, G. J. Eberstein,

• professorerne E. J. Almqvist, H. Reuterdahl och

G. Knös, doktor H. M. Mellin och docenten E. A.

Norbeck , m. fl.

Donna. Denna ätt bärstammar från Böhmen. Stam-
fadern skall hafva varit Aloysius af Urpach, hvil-

ken, omkring år 800, följde Carl den Store från

Delphinat till Tyskland. Hans son, Konrad, fick

af kejsar Ludvig den Fromme titel af burggrefve

och skall hafva byggt bron i Dresden öfver Elben.

Till Sverige inkom CKristoffer Delficus l>o li-

na 9 jemte flera andra flyktingar, från Böhmen, un-

der drottning Christinas tid. Han stod i mycken
nåd hos henne, utnämndes till öfverste vid gardet,

erhöll flera förläningar och gåfvor, bland andra

4,500 R:dr dagen förr än hon nedlade regeringen.

Han befordrades likväl äfven sedan af de följande

regeringarna, steg till fältmarskalk och skickades

såsom sändebud till England, der han afled d. 28
Maj år 169S, endast 40 år gammal. Hans son-

son introducerades år 1720 på riddarhuset.

Dohnafor* eller 8tjerosund, ett jernbruk i

Askersunds socken af Nerikes län, 7 mil från Öre-

Digitized by



Doktor. Doktor*

bro, \ mil i vestef om Askersunds stad. Detta

bruk har först blifvit uppbygdt af öfversten, gref-

Ve C. A. Dohna, hvilken år 4 725 ägde Stjernsuuds

gods, dertill afven Sigridstorps frälsehemman med
sin skog Myrmarken lydde, och hvarest anläggnin-

gen så val af braket som af sågen äfven skedde,

nti det vattendrag, som rinner från sjön fckaggen

och örflon genom brukshemmanet Dammen fram

åt Wettern. Braket, bvars smidesrättigheter små-

ningom ökades, hade år 1809 7, hammare och 3

härdar med 1,000 skepprd priv. smide; men äger

nu endast 1 härd och 391 skepp:d 5 lisp:d priv.

smide af köpetackjern
,
skeppar på Götheborg el-

ler Stockholm, och äges af Johan Jansson och

ined-intressenter. Frälsesmidet är 45 skepprd 3

lisp:d 15 marker, och hammarskatten 3 skepp:d 9

lisp.d 4 marker. — Uti arfskiftet efter framlidne

ägaren af hela Stjerasuud, brokspatron 01. Boren-

stam, blef Dohnafbrs, år 1822, ntbratet från det

öfriga godset. Af den gamla smedjan är ej mer

öfrigt än Häsmaschrnen ,
hvilken, vid början af

1790-talet, Tar oen första som byggdes, och se-

dermera varit en föresyn för så många. En bru-

ket tillhörande och nära densamma belägen frälse-

lägenhet Kullängen, Srr synnerligen anmärknings-

vård för dess åbyggnad. Grindstolparne , likasom

stolparne vrd portarne och stöden under Jcnutarne

vid husen, befinnas der vara afhuggna mast- eller

storverksträd, hvilka ännu stå fast med rötterna

i jorden och tjena fullkomligt till sitt ändamål.

Abyggnaden är helt och hållet af runda eHer oskräd-

da stockar, hvilka efter långsidan håHa några och

30 alnar samt ofta 32 tam i diameter vid rotän-

dan och 18 tum i toppändan och denrtöfver, samt

i bredden af huset, träd af nära 30 tam i roten

och 21 tum i toppen. Alla dessa grofva träd äro

troligen växta å det ställe der husen blifvit upp-

förde. En sägen i orten berättar, att detta ställe

varit i fordomtima bebodt af en häxmästare, hvil-

ken med en till utseendet svag häst, likväl för-

mått framskaffa allt timmer och ensam upplagt

kroppåsen, medan de för detta arbete bekymrade

timmerkarlarne frukosterade. Här märkes för öfrigt

Borgaberget och Murberget (hvarom se dessa ord).

Doktor, en titel, hvilken betecknar den högsta

lärdomsgrad, som universiteterna utdela. Den är

så gammal som universitets-inrättningen. Dess

ursprung härledes ifrån den Romerska lagens för-

nyade studium under medeltiden, då den lärde ju-

risten Irnerius, i Bologna, skall hafva öfvertalat

kejsar Lothar att införa dektors-promotioner ibland

juristerne. Irnerius lefde i första hälften af tolfte

århundradet. Senare antogo theologerne, vidare

medici och sist filosoferne samnia sed. Det gifves

således så många slag af doktorer, som det gif-

ves fakulteter vid universiteterne. Doktors-värdig-

heten utdelas i Sverige af hvarje fakultet för sig,

med undantag af den theologiska , hvilken blott an-

ställer de erforderliga examina och låter aflag-

ga lärdomsprof; men icke tilldelar sjelfva dok-

tors-värdigheten. Denna är i Sverige en kongl.

nådebevisning, och kan, såsom sådan, tilldelas äf-

ven dem, hvilka icke uppfyllt de prof fakul-

teten fördrar. Deremot äro fördelarne af derna
titel temligea tvetydiga. Regeringen har, genom
utslag i serskildta fall, gifvit prejudikater, hvilka

antyda, att doktors-titeln, utan att vara förenad

med verkliga lärdoms-förtjenster, föga eller intet

betyder i befordringsväg. För öfrigt gifver den
sin innehafvare rang af adelig vederlike. Man kan
betrakta den antingen såsom slutstenen i den lärda

theologiska lärdomskursen, eller såsom en heders-

titel, förlänad af konungen åt utmärkte prestmän.

Ehuru den således beror af konungens nåd, ute—

blifver dock denna nådebevisning icke för dem,
hvilka aflagt alla erforderliga prof. De medfö-

ra rättighet till promotion, ehuru den vanligt-

vis dröjer till dess konungen finner skäl, att på
en gång utnämna ett större antal. Detta sker blott

vid högtidliga tillfällen, nästan endast vid krönin-

gar och jubelfester, m. na. Konsistorierna ingifva

då förslag och konungen utnämner doktorerne. —
Lärdomsprofven , som berättiga till promotion, äro

l:o theologie kandidat-examen, med derpå följan-

de disputation, hvilken utgifves och försvaras un-

der presidium af någon bland fakultetens profes-

sorer; 2:o theologie licentiat-examen, med derpå

följande disputation, utgifven och försvarad på
enahanda sätt. Den första af dessa examina för-

utsätter, att den filosofiska doktors-, eller, såsom
den i Sverige kallas, magister-graden, skall vara

erhållen. Den senare meddelar ej obetydliga pri-

vilegier vid presterlig befordran, hvilka sedan af

doktors-graden vinna ökad helgd, ehuru ej någon
vidare utsträckning i sjelfva saken. — Den juridiska

doktors-graden förutsätter likaledes först kandidat-

och sedan licentiat-examen, hvilken senare ej far

afläggas förr än efter någon föregången praktisk

tjenstgöring. Slutligen erfordras äfven en juridisk

disputation. Deremot behöfver ej , såsom bos theo-

logerne, en filosofie magister-grad förutgå. I dass

ställe underkastas juristerne en egen examen i de
flesta af den filosofiska fakultetens vetenskaper.

Detta är den s. k. juridico-filosofiska examen, oah
utgör det första trappsteget till den juridiska gra-
den. Juris vtriusque doktor är den officiella be-

nämningen; emedan examen tages både i fädernes-

landets och den Romerska lagen. Den juridico-

filosofiska examen öppnar inträde till konungens

kansli och juris kandidat-examen till rättegångs-

verken. Den gör således hofrätts-examen öfver-

flödig; men för öfrigt skänker denna examen och
hela den juridiska graden blott ganska tvetydiga

om ens några företräden vid befordringar inom
domare-staten. Vid universitetet sökes sällan be-
fordran inom juridiska fakulteten af någon, som
ej åtminstone aflagt jnris kandidat-examen. — Den
medicinska doktors-graden fordrar enahanda exa-
mina som den juridiska; först en medico-iilosofisk,

der ingen medicin förekommer, blott allmänna bild-

ningsämnen; sedan en kandidat-examen, hvilken

omfattar den tbeoretiska och en licentiat-examen

för den praktiska medicinen. Emellan de begge
sistnämnda är en viss tids tjenstgöring föreskrif-

ven vid bnfvudstadens sjukhus , barnhus och barns-

bördshus. Äfven inom den medicinska fakulteten
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ir ra medicinsk disputation påbjuden, hvilken dock

aadast aefaöfver försvaras af dan som söker pro-

atotion; men kan Tara författad antingen af honom
ajalf eller af den professor, som presiderar. Kan-
didat-examen i dessa fakulteter måste äfven före-

gås af en disputation; men den kan röra någon
•anan vetenskap. Utom dessa prof fordras äfven

ra offentlig föreläsning af hvarje licentiat före

promotionen. — Den fjerde fakultetens doktorer,

aa filosofiska, bära i Sverige titeln af magistrar.

8a om dem artikeln Magister, och för öfrigt artik-

larna Examen, Promotion, m. fl.

aaa>ile, Henning van der* var Hättebrödernes

banérmästare, samt omtalas såsom deras anförare

Tid det skändliga mordet på Svenskarne i Stock-

kalm år 1389. Se vidare: Hättebröderne.

a9ola>nilt 9 flötsdolomit eller kornig dolorait, ett

till slägtet carbonater hörande mineral, hufvudsak-

Mgen bestående af kolsyrad kalk och talkjord,

derbt, men uti kristalliniskt korniga delar, bvit-

galt eller gråaktigt, genomskinande eller ogenom-
akinligt perlemoglänsande. Förekommer hos oss

ganska sparsamt, likväl finnes uti Herjeådalen,

i grannskapet af Ljusnedals jernbruk, ett lager

deraf, som der brytes och förarbetas under namn
af Igusnedals marmor. Den är sällan enfärgad

,
gul-

hvit, vanligen grå och svartbrokrig, till och med
alldeles svart af inblandad hornsten.

lasmulär, Sveriges konung under andra århun-

dradet, son till Wisbur, fick tillnamnet Jotadolgi,

afler Finnarnes dråpare, af de omenskligheter han
firöfvade under sina fälttåg i Finland. Dessa ve-

äargälldes på honom sjelf, då hans eget folk, för

AU försona gudarne under en svår missväxt, ofr-

iade konungen och beströko deras bilder med bans

blod. Hans son,

nannmr» förde en lång och fredlig regering. Se
vidare: Drotta,

atoanaureoAnaen är en inom Upland, Söderman-
land, Öster- och Westergöthland

, Småland, Hal-

land "och på Öland bekant pantlek med sång. De
lakande bilda en ring och en person går inom rin-

gen, med ett brinnande ljus i handen, med hvilket

kan lyser de i ringen stående i ansigtet, och sö-

ker, med åtskilliga upptåg, att få dem till att

akratta. Den som skrattar, erlägger pant. — Af
ningen och orden dertill finnas i Arwidssons Sven-
aka Fornsånger 2:ne olika uppteckningar, nem-
kgan: 1) "Så vilja vi begynna en domaredans,

Oth domaren är nu sjelf hemma! Och alla de, som
i aamaredansen gå , Deras hjerta skall le och bria-

am. Alla säga de hå, hå, hå, Alla säga de så,

aå, så, Alla dricka de mjöd och vin, Och alla

aafva de hos kärestan sini Och bafver du sofvit

oas kar stan din, Så skall du åt ljuset le!" — 2)

"Skolom vi begynna en domaredans, en domare-

oaas, Och domaren sjelf går inne! Alla de som
£e. så, så, så! Har du druckit öl och vin,

Och har du sofvit hos kärestan din, Så skall du

åt ljuset le, le, le!"

an>»aa»ro«el*en» Detta gamla och märkvärdiga

träd finnes vid det så kallade Brofjellet i Bro soc-

kan och Bohus län. Den berättas aafva fatt sitt

namn deraf, att foratidens domare i orten, i skygd

af dess lummiga krona, fortsatt sina göromål, då
oväder hindrade dem att sitta på den närbelägna

tingshögen. Sannolikt är trädet icke så gammalt
som sagan; men det kan vara uppvuxit från röt-

terna af det, på hvilket sägnen syftar. För om-
kring 30 år sedan var eken utsynad till fällning;

men frälstes af ägaren till Vese, hvilken tillbytte

sig- densamma emot några andra träd, hvårföre

domare-eken nu lärer tillhöra nämnde säteri.

n?oumre«reglor kallas en märkvärdig gammal
skrift, hvilken brukar åtfölja upplagorna af vår

nu gällande lag. Den är dock vida äldre än denna

lag, samt antages vara författad af Olaus Petri. Det

finnes intet uti innehållet, som gör denna sägen

mindre trolig. Stilen liknar Olai, lika ren och

kärnfull som i hans krönika. Ett ställe finnes till

och med, som förråder en nära slägtskap emellan

begge dessa verk, neml. den trettioadeförsta do-

mar-regeln , hvilken återkommer i något förändra-

de ordalag i krönikan, sid. 256; Scriptores Rerum
Suecia; Tom. I. Sect. 2. Domare-reglornas anda

är sådan man väntar af en prest; men af en pro-

testantisk prest. Domaren kallas "en Gudz Befall*

ningsman"; men folket som han döromer, är också

Guds och domare-embetet insatt "för menige mans

bästa och icke för domarens egit bästa. Lagen

är icke gifvin för saköre skuld, utan för rätt skuld,

tlien menige man till nytto och gagn, och icke

till olagligb beskattningb, skada och fördärff."

"Domaren skall achta i alla lag, hvad hans up-

såth var som laghen gjorde, annars warder bon

missbrukat och wendes till ett annat sinne än hans

mening war som laghen giorde. Domare skal tala

sachtmodeliga med them som komma för Rattan"

och när han sitter för rätten, skall han icke Va-
ra på någen partan wredh", och icke "för hastigh

til at döma, ty en bastigh dom är sällan godh

och rätter." "Så skal man hålla thet för en al-

menneligh Regel i all Rättegång, at ther som så

blinde Saker äro, ther man icke kan uthleta hvad

rätt är, tå skal man giffua honom lös som bekla-

gat är, ther han än woro brutzligh. Förty thet

är fast bettre att giffua en brutzligh lös, än pij-

na och plåga honom som obrutzligh är." Så "skall

man icke altijd döma om gerningar, såsom the

gjorde och skedde äro, uthan man måste tillsee,

i hvad acht och mening the äre giorde." Det

förtjenar anmärkas, att ett stadgande, som upp-

togs i lagen hundrade år efter domare-reglornas

författande, finnes såsom grundsats uti dem.

Detta gäller edgärdsmän, att deras ed blott skulle

innehålla, att de trodde den eden deras part aflagt

vara sann, ej att den ovilkorligen var det. I

denna åsigt var således domare-reglornas förfat-

tare ett århundrade framför sin tid.

Ooniberget eller Doiuneberg 9 ett hemman i

Habo socken af Westergöthland, beläget omkring

£ mil N.V. från Domså, på en rundtomkring af-

skuren isolerad höjd, vid pass ^ mil V. om sjön

Wettern och 300 alnar öfver dess yta. Från den-

na bergskulle har man den herrligaste utsigt 3 , 4

till 3 mil bortåt i alla väderstreck. I norr slutar
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Wettern den obegränsade synkretsen och omgifver i

nordost den med sin kyrka, sitt fordna gymnasii-

hns, sina byar, landar och åkerfält, Hk en färg-

lagd karta, prunkande Wisingsö. Längre bort, på
omkring 7 mils afstånd, höjer sig, i samma väder-

streck, det höga Omberget med sin kullriga hjessa,

och derifrån löper Östergöthlands och Smålands

med dalar, åkrar och skog omväxlande bergsträck-

ning, långs öster om Wettern till Husqvarna vat-

tenfall, h vilket lyser silfverhvitt i dagen; äfvensom

hela landsträckan, prydd med Brahehus ruiner,

Grenna stad, Westanå och Husqvarna, jemte en

mängd andra herrgårdar och hemman samt Wista
kulle och Skärstadsjön, bjuda åskådaren den mest

skiftande och behagliga anblick. Sydöstra, södra

och sydvestra taflan af landskapet innefattar, utom
aflägse bergshöjder, kyrktorn ra. m., dels den vac-

kra Bankeryds-dalen, der Attarps, Månseryds och

flere säterier samt sockenkyrkan visa sig ibland

de täckaste omgifningar af löfskog, granlundar och

sädesfält, dels det höga Taberg och mångfaldiga

andra boningsställen. Slutligen ser man i vester

och nordvest Habo och Gustaf Adolfs kyrkor samt

hela nejden, lik en Engelsk park, skiftande med
blomsterrika dalder, höga grönskande kullar, en

mängd vackra landställen och en stor, i roman-
tiska krökningar slingrande å, allt på nära håll.

På Domberget, som fordom ofta besöktes sommarti-

den af resande, och särdeles af konstnärer, hvilka

der njutit och afteckoat dess ovanliga, herrliga

omgifningar, uppfördes 1820, af dåvarande äga-

ren, en två våningar hög, reveterad karakters-

byggning, försedd med en rymlig altan på taket,

derifrån man med en blick öfverser alla ofvan-

nämnda täcka omgifningar. Denna byggnad, hvil-

ken ses flere mil vidt omkring, utgör nu, med sin

hvita byggnad, en ledning för sjöfarande på
Wettern.

Dombok kallas samlingen af de protokoll öfver

ransakningar och utslag, som föras vid domsto-
larne och insändas ifrån underdomstolarne till hof-

rätten. Dernti innehållas äfven alla syner i jorda-

tvister, samt räkning öfver de af domstolen ålag-

de böter.

Donibrott säges äga rum, då någon ånyo drager

inför rätta en förut afdömd sak, sedan utslaget re-

dan vunnit laga kraft. Samma namn erhåller allt

tadel öfver laga kraftvunnen dom, ehvad det sker

inför rätten eller annorstädes. Straffet för dom-
brott består i böter till olika belopp, allt efter

den domstols värdighet, hvars dom qväljes. Det

är lätt att inse, det hufvudbegreppet af dombrott

ligger dernti, att domen är laga kraftvunnen samt
att straffbestämmelserna emot dombrott alldeles

icke förhindra klagomål hos öfverdomstol öfver

under-rätts utslag. Dombrott kallas äfven stun-

dom Domqval.

»omför kallas en domstol, så vida den är full-

talig och i allmänhet besitter dé egenskaper, hvar-

förutan den ej får utöfva sitt kall. Ingen dom-
stol är domför utom sin af lagen bestämda krets,

vare sig att denna är inskränkt till vissa slag af
rättegångsmål, eller till en viss instans, eller ett

visst geografiskt område; men äfven inom sin lag-

liga krets kan domstolen upphöra att vara dom-
för, t. ex. om i en häradsrätt ej sju af nämnden
eller i en rådstufvu-rätt tre ledamöter finnas till-

städes, o. s. v.

Domherre (Pyrrhula volgaris), en fogel, hörande

till sparffoglarnes 2:a underafdelning
,

gångfoglar,

af 6 4- tums längd, med svart hufvud, hvit öfver-

gump, bröstet på hannen starkt rödt, på honan
rödaktigt askgråit, standom omvexlande till får-

gen, nemligen hvit med röd och rödbrun anstryk-

ning, samt svart med ett långsgående streck pä
vingarne och stjerten, undre täckfjädrarna hvita.

Han lefver om sommaren uti barrskogar i rikets

norra landskap, under hösten och vintern i skogar

och trädgårdar i de mellersta och sydligare or-
terna. Föga skygg och blir fången lätt tamd,
samt lär sig snart att spela åtskilliga melodier,

ehuru dess naturliga sång är föga melodisk; men
dess lockton är en ren flöjtton:

r
'hui! hui!" Ho-

nan lägger 3 — 6 blåaktigt hvita, violett och bron-

fläckiga ägg, uti ett näste af fina risqvistar, fe—

dradt med mossa, i träd eller buskar uti skogen,

och äggen rufvas vexelvis af båda könen i fem-
ton dygn. Köttet är välsmakligt och hannen vär-

deras för sin sång och sitt vackra utseende, hvar-

före den fångas, vanligen med limspön.

Domlnica mlserlcordloe eller jfflnerlcordia

dominI, under medeltiden namnet på andra sön^

dagen efter påsk. På denna dag skall, år 1407,
den stora olyckan hafva träffat Stockholm , att den

till större delen blef uppbränd och 400 roenniskor

omkommo. Några uppge detta antal till 1,600.

De togo sin tillflykt till de i hamnen liggande

fartygen, hvilka blefvo öfverlastade och sjönko

med dem.

Domlnica Quanluiodogenltl , eller första sön-

dagen efter påsk. På denna söndag år 1697, in-

träffade i Upsala kl. 4 på morgonen, då det ring-

des till ottesången, samma dag man skulle från

predikstolen tillkännagifva Carl XI:s frånfälle, ett

så förfärligt åskväder, att dörrar och fönster på
många hus sprungo upp och många gamla hus

ramlade. Om detta åskedunder talade Jesper Sved-

berg samma dag i sin bögmessopredikan, "utty-

dandes thet såsom en underlig intimation om en

stor konungs död." Olof Rudbeck, d. ä., skref

derom ett bref till Carl XII: "I thenna dag rett

mot Solenes upgång skedde här ett sådant Dun-

derslag, thet aldrig i mannaminne, jag tror, al-

drig nånsin är händt, att ej allenast fönstren dar-

rade, utan husen och sjelfva jorden bäfvade och

thet med ett hastigt slagregn."

Domlnlkaner, en ännu i Spanien, Portugal,

Sicilien, ro. fl. länder, utbredd munkorden. De
hafva sitt namn af sin stiftare, Dominicus de (?«-

man, hvilken grundlade denna orden i Toulouse år

1215, och kanoniserades år 1235 af påfven Gre-

gorius IX. Predikandet af katholska läran, jemte

kättares omvändelse och utrotande var denna

munkordens hufvudsakliga syfte. De kallades der-

för predikomunkar , och äfven svartmunkar , för

sin svarta drägts skull, samt Mariabröder
,

eller,
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den heliga jungfru Marias älskade bröder. Denna
orden bar alltid varit ansedd och aktad för dess

flit och bag för stadier, särdeles den Heliga Skrifts

utläggning och förfäktandet af den så kallade phi-

tosophia xeholastica. Jemnåldrig med Fransiskanerae

eller Gråmonkarne, har den äfven samtidigt in-

kommit till Sverige och bade der flere kloster.

Då reformationen ägde rom nnder Gustaf I, och
klosterväsendet apph&fdes, i kraft af Westeras be-

slut år 1527, bade Doroinikanerne den förmånen,

att de, såsom studerade och vane vid att predika,

till större delen fingo prestlägenbeter både i stä-

derne och vid församlingarne på landet. De äg-
de kloster på följande si allén i riket: i Upsala,

i Stockholm , om hvilket kloster Joh. Messenios be-

rattar, "att konung Magnus Smek, år 1336, då

hans bröllop ocb kröning lyckligen för sig gått, lå-

tit bygga ett kloster åt svartbröderna, som dock

förut bade något näste i Stockholm, och dertill

skänkt det stora södra tornet." Man förmodar att

det varit beläget på samma ställe, der nu Tyska

kyrkan står. Då Carl VIII, år 1457, nödgades re-

sa ur riket och begaf sig till Danzig, nedsatte

han hos munkarne en stor skatt, den de 1461 ut-

1emnade åt Christian I. Konung Gustaf I sände,

d. 4 Dec. 1527, sin kansler Laurentius Andrem
och stadens sekreterare Olaus Petri till detta kloster,

att öfverse hvad der fanns, samt tillsäga mun-
htrne att aflägsna sig. Hvad som var af något

värde lät konungen taga bort och bära app på
slottet, det öfriga lemnades åt munkarne. Ej långt

derefter blef klostret öde och förstördt. Likväl

Jirer man bafva leranat qvar några hus; emedan
man finper, att konung Johan III år 1571 upplå-

tit Sacettum Dotninicanorum (Svartmunke-kapellet)

åt Tyskarne ocb Finnarne, att derstädes skiftevis

hålla gudstjenst. Uti Sigtuna, der klostret grund-

lades och inrättades år 1237, af den åttoode er-

kebiskopen i Upsala, Jarlerios. Detta kloster an-

sågs vara så heligt, att många räknade sig det

till högt själagagn, om de kunde blifva begrafne

derstädes eller i klosterkyrkan, som var jungfru Ma-
ria? kyrka , eller njuta del af munkarnes goda ger-

aingar, messor eller förböner, bvårföre många för-

näma köpte sig sådana inbillade förmåner, med sto-

stora foraringar till brödraskapet. Klostret ägde ett

på den tiden ansenligt bibliothek, sådant det knappt

fanns annorstädes. Det hemföll sedan till Upsala

akademi , der en hop böcker med vidhängande jern-

kedjor äro förvarade. Arnö kloster på en ö i Mä-
laren, grundlagdt omkring 1340. Ekholms kloster,

skall bafva varit beläget i Trögds härad och Wik-
holms socken af Upsala län , fastän det nu är obe-

kant af bvem och när det blifvit grundlagdt och

förstördt. I Skenninge funnos tvenne, ett för mun-
kar och ett för nunnor af denna orden. Det förra

npprättadt af konung Rrik Läspe omkring år 1234;

det senare kallades ömsom S:t Augustini, S:t In-

grids, S:t Mårtens, jungfru Maria?, S:t Britas och

S:t Olofs kloster och grundlades af konong Wal-
demar, år 1272. I Kalmar, grundadt af konung

Erik Läspe omkring 1232. I Wisby. I Skara,

grundadt omkring 1240 af sistnämnde konung,

ocb kallades Srt Olofs {se härom under detta ord).

L&döse kloster (hvarora se detta ord). I Streng-

nds; anses blifvit grundadt af konung Waldemar
eller Magnus Ladulås. Vid Ramundaboda; i We-
sterås; i Arboga, bygdt under konung Magnus
Smeks tid; S:t Mårtens kloster i Lund, anlagdt år

1221 af erkebiskopen Andreas Sunonis, på Danska

konungen Waldemar II:s bekostnad; samt Dalby

kloster (hvarom se detta ord).

Domkapitel. Se: Konsistorium.

Domkref* » Domare-ring» Domare - satte.

På åtskilliga ställen i våra landsorter, särdeles i

södra Sverige, förekomma stenkretsar eller runda

stensättningar af fem till tio alnars genomskärning.

De beslå antingen af större runda stenar, åtskiU-

da genom betydliga mellanrum, eller af smärre så

kallade kullerstenar, lagde tätt invid bvarandra,

oeh påträffas vanligen i grannskapet af sten-

rör, skeppssättningar oeh andra forntida sten-min-

nesmärken. Dessa stenkretsar kallas af allmogen

domaresäten, och bafva af våra äldre fornforskare

varit ansedda för forntida tingsplatser. Man bar

således öfver desamma uppgjort en egen lärd no-

menklatur, i bvilken förekomma åtskilliga på detta

förmodade ändamål syftande benämningar, såsom

domstenarne, drottsdtet, freds-banden, tagmans-hål-

len, o. s. v. Emellertid bafva nyare forskningar åda-

galagt, att de i allmänhet kunna betraktas såsom

gamla begrafningsplatser. Detta styrkos ej blott

af deras betydliga antal, ofta i grannskapet af

hvarandra , utan isynnerhet deraf, att man vid an-

ställda gräfningar inom desamma funnit nnder jord-

skorpan det i grafvarne allmänt förekommande la-

ger af aska ocb brända ben, någon gång, såsom vid

Hoby i Blekinge, jeraväl lerkrukor med lika innehåll.

Utan tvifvel bar det i forntiden varit ett lika all-

mänt som enkelt begrafningssätt, att med jord öf-

vertäcka stället hvarest den döde blifvit bränd,

och sedan omgifva hela platsen med en krets af

stenar. Se vidare Worsaae, Blekingske Min-

desmmrker.
Domkyrka kallas hufvudkyrkan i de städer, som

äro biskopssäten. Uti Kalmar, Carlstad", Hernösand

oeh Wisby är domkyrkan, med dess församling,

anslagen till prebende åt biskopen; men i de öf-

riga stiften bafva domkyrkorna sin egen kyrko-

herde, hvilken derföre kallas domprost. Denne är

tillika vice ordförande i domkapitlet, samt i Up-

sala och Lund derjemte theologie professor. Hans

embete tillsättes på samma sätt som andra regala

pastorater; men i universitetsstäderna är domkyr-

kan ett prebende för förste theologie professoren

och tillsättningen sker såsom till professors-sysslor.

För öfrigt bafva domkyrkorna, utom kapel laner,

äfven en serskildt tjensteman, kallad domkyrko-

syssloman. Detta embete, ehuru det beklädes af

prestmän, är dock af rent ekonomisk art. Sysslo-

mannen biträder visserligen vid den presterliga

tjenstgöringen; men hans hufvudsakliga befattning

är dock vården om domkyrkans egendom, om dom-

kyrkotunnorna, reparationer å kyrkans byggnader,

o. d. Dorokyrko-sysslomännen betraktas såsom

uppbördsmän oeh af dem fordras borgen vid tjen-
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stons emottagaude. Lands domkyrka gör i detta

fall ett undantag; den har ingen prästerlig sysslo-

man, utan en civil demkyrko-inspektor. Domkyr-
korna kade, änder katholska tiden, förvärfvat sig

en stor ibrmögenbet, hvilken gick förlorad vid re-

formationen. Konungen tillät domkyrkorna behålla

kvad han ansåg dem hehöfva; det ofriga tog kro-

nan. Nu hafva likval domkyrkorna en icke obe-

tydlig inkomst i den s. k. domkyrkotunnan, hvil-

ken åtgår med en till två (olika efter olika orter)

tannor spannmål från hvarje kyrka i stiftet. Där-

emot åligger det domkyrkorna att underhålla ej

blott sig sjelfva, utan äfven åtskilliga offentliga

b» tillhörande preste- och lära- staten, såsom bi-

skopshusen, m. fl. Domkyrkotunnan är likval icke

den enda inkomsten; ty domkyrkorna äga eller

kunna åtminstone äga fastigheter. En del af kyr-

kornas fastigheter bevarades andan konung Gustaf

I:s räfst. Något kar ock sedan tillkommit.

Damkyrko*sysiloman. Se: Domkyrka.

Domkyrlio-tiiana. Se: Domkyrka.

Deimprost. Se: Domkyrka.

Domqval. Se: Dombrott.

Domsagor* antal i Sverige är 90, af hvilka 39
höra under kongl. Svea hofrätt, 40 under Götha

och 11 under kongl. hofrätten öfver Skåne och

Blekinge.

Domstenar. Se: Domkrets.

Domstol. Den Svenska domstolsförfattningen har

utvecklat sig ur den gamla Svenska fribeten och

sällan lidit intrång af despotiskt våld, åtminstone

ej hvad lagens bokstaf beträffar. Namnen härads-

höfding och lagman äro äldre än någon Svensk

historia. Begge beteckna af folket valda myndig-

heter, lagens uttolkare och genom personligt an-

seende ofta stiftare af ny lag, då händelser före-

kommo, hvilka ej voro i lag satte, d. ä., som
gammal bäfd ej visste något om. Deras myndig-

het delades med de visaste män på tinget, obe-

roende af konungen och äfven af menigheten, så

länge de ej bröto gammal häfd. Vid kristendo-

mens införande upplöste sig den gamla författnin-

gen, landskapernas förband föll sönder i strid emel-

lan Svea och Götha folk, emellan den nya och

den gamla religionen , en aristokrati uppstod
,
lag-

männen blefvo rådsherrar. De tillsattes nu af ko-
nungen efter förslag af landskapet. Bredvid do-

maren satt nämnden, hvilken i början använd blott

vid vissa fall, småningom blef beständig. Under

Magnus Ladulås' tid vädjades från bäradsböfding

och lagman till konungen, standom dömde den

högste domaren allena. Konungens räfste- och

rättare-ting var öfverdomstol ; men dermed gick

©ordentligt tillväga. Ett försök till mera bestäm-

da former för lagskipningen i högsta instansen gjor-

des af konung Erik XIV, genom hans högsta nämnd
år 1562. Denna öfverlefde ej sin stiftares välde.

Den var hatad, dels såsom ett verk af den i sitt

fall föraktade konung Erik, dels ock med skäl,

såsom ett verktyg för hans tyranni. Konung Gu-
staf 11 Adolf förnyade konung Eriks företag. Han
stiftade fyea hofrätt. Den inrättades år 1614 och

snart tillkommo Götha och Åbo hofrätter. Feo-

daldomstolar bar Sverige ej känt, om man undan-

tager försöken dertill af aristokratien på sexton-

hundratalet, genom grefve- och friherreskaperna,

ett försök, som gjordes om intet vid Carl XI:s

redaktion. Men öfver hofrätterne utöfvade rådet

en ännu högre domsrätt, och fortfor dermed ända
till sitt eget slutliga fall 1789. Konung Gustaf

IB, då han störtat det gamla rådet och beredde

sig att utplåna dess namn, kunde väl förvalta ri-

ket utan råd; men ej skipa lag genom en kabi-

nettsregering. Rådets justitie-fördelning fordrade

en ersättning, hvilken Wef konungens högsta dom-
stol. Denna, ehuru stiftad af en eovåldskonung

,

öfverlefde revolutionen 1809 och blef då ställd

vid sidan af det nya råd, som inrättades med för-

ändrade namn och andra bestämmelser än det gamla.

Domaremagtens afsöndrihg från styrelsen stadgades

fullkomligt 1809; men för att ej frångå den ur-

gamla grundsatsen, att bvarje Svensk man beror

ytterst af sin konungs dom, och för att ej göra
detta till en blott fiktion, gaf grandiagen tvenne

röster inom högsta domstolen åt konungen, och,

ehvad de brukas eller ej, är det konunganamnet

som ger helgd åt denna domstols utslag, och sät-

ter sålunda det högsta inseglet på rättvisans ski-

pande. De nu nämnda domstolarna äro de allman-

na rättegångs-instanserna i Sverige: härads-rätt,

lagmans-rätt, hof-rätt, konungens högsta domstol.

Men enär de tvenne första leda sitt ursprung från

den urgamla indelningen i härader och landskap,

hvilka funnos förr än städerna, så gälla de ej hel*

ler för dessa senare. Städerna bildade, under

medeltiden, sin egen författning, med råd och fog-

dar för förvaltning och lagskipning. De hade ock

fordom sin egen lag; nu gäller för dem den all-

männa lagen; men denna skipas af egna domsto-

lar: kämners- och rådstugu-rätt. Dessa äro för

städerna hvad härads- och lagmans-rätter äro för

landet. Utom dessa allmänna domstolar hafva ser-

skildta privilegierade rätler efter hand vuxit upp,

dels för vissa folkklasser, dels för vissa slag af

ärender. Sådane voro, till dess de 18*4 upplö-

stes, borg-rätten och slotts-rätten; sådane äro

ännu de serskildta domstolarne för krigs-ståndet,

hvilka bilda tvenne instanser, krigs-rätterne och

krigs-bofrätten ; vidare den andliga domstolen kon-

sistorium ecclesiasticnm i hvarje stift och aniversite-

ternas konsistorier, som dömma öfver dit hörande

personal. I afseende på sakernas natur hafva för-

säkrings- och bafveri-mål sin domstol i sjeförsä-

krings-öfver-rätten , hvars dom ej sjelfva högsta

domstolen kan förändra. Om ägoskiften dömmes
vid ägodelnings-rätter; afvittringsfrågor i Jemtland

vid en egen domstol; för bergverksfrågor finnas

bergs-ting och bergs-kollegii domsrätt; för balans-

ärender kammar-rättens; för vissa näringsfrågor

har hittills funnits hall-rätten (nyligen upphäfvén),

hamn-rätten och kommerce-kollegium; för postver-

ket funnos ända till 1836 post-rätter; för kansliet

finnes ännu kansli-rätten; Lapparne i Norrland haf-

va sin egen Lapp-rätt och allmogen i det öfriga

Sverige kan, om den vill, låta dönrma sig af bya-

rätt, innan den ställer sin sak under härads-rät-

Digitized by



D»mviil*. 335

tens prörning. Denna förteckning på sersluldta

domstolar skalle ännu vidare kanna ökat. De för-

valtande verken kade nemligen tid efter annan blif-

vit belastade med doroaregöromål. En stor del

kar bl i fvit skiljd ifrån dem , särdeles genom kongl.

förordningen d. 17 April 1828, dock icke så, att

nan kan anse all egenskap af domstol hos dessa

verk för nppbäfd. Det är äfven svårt att skilja

juridisk dom och utslag i administrativa mål. Den
ena sferen intränger inom den andras gräns, och

sålunda blifver det en följd, att, ehuru konungens

domsrätt säges vara uppdragen åt högsta domsto-

len, dömmer likväl konungen ensam i administra-

tiva mål, efter sitt statsråds hörande. På samma
sätt ligger en viss domsrätt hos polismyndighe-

terna. Man skulle kunna nämna— för att följa en

alfabetisk ordning, bvilken kan begagnas med så

mycket större skäl som namnen redan beteckna

sakerna, som höra till hvarje forum — akademier-

sas rektorer och kanslerer, förvaltningen för sjö-

ärenderna, general-tull-styrelsen, gräose-tullrätten

,

mandels-kollegium i Stockholm, handels-soeieteter-

na i några städer, justitie~kollegium och förmyn-

dare-kammaren i Stockholm
,

kammar-kollegium,

konungens befallningshafvande
,

krigs- kollegium
,

kyrko-råd, magistraterna, poliskammare, politie-,

embets- och byggnads-kollegium i Stockholm, rid-

dare-syne-rätt
,

riks-rätten, skepps-ombudsman,

sniidhets-kollegium, öfver-post-direktörn, öfver-

etåtbållare-embetet. Alla dessa myndigheter, ehu-

ru de flesta till sin natur icke hufvudsakligen äro

domstolar, utöfva dock allesamman, i större eller

mindre mån, en domstols förrättningar; men de

allmänna domstolar, som först nämndes, utgöra

dock de vanliga instanserna, der Svenska medbor-
gare söka rättvisan.

Dowvllla kallas en orätt dom, hvaröfver besvär

kan anföras hos högre domstol, t. ex. då domsto-

len ej varit domför eller domaren ej lagligen för-

ordnad, eller dom blifvit fälld i hufvudsaken, in-

nan prelimipär-frågorna blifvit afgjorda, eller så-

dan dom blifvit fälld, som länder tredje man till

förfång, o. s. v.

Domift, 2 mantal säteri i Hjerpås socken af

Westergöthland. Har en lustpark och betydlig

trädgård.'

Hationer» Intet land torde, i förhållande till

sm folkmängd och förmögenhet, vara så rikt på
milda stiftelser af alla slag som Sverige, särdeles

dess hufvudstad. Sålunda lemnade viktnaliehand-

laren Boman 93,555 R:dr till åtskilliga skolor och

välgörande stiftelser; enkefru Knigge 76,666 R:dr

32 sk.; enkefru Kniper 76,666 R:dr 32 sk.; groset

handlaren Didriksson 45,300; lifmedikus Wener
32,650; åldermannen Fagerberg 77,600; gross-

handlaren Wennerqvist 116,000 R:dr B:ko; J. och

Filén 68,700; Straadbergska och Hebbeska fon-

den 80,500; stämpelmästaren Törnebohm 75,000,

m. fl.

Danmer, Johan Gustaf mt9 giek vid 17 års

ålder i krigstjenst såsom volontär vid Kalmar re-

gemente, och var fendrik vid Pommerska krigets

utbrott. Han bivistade alla fälttågen under det-

samma ock utmärkte sig vid måmga tillfallen, akr-

deles vid Passedow, der haa, såsom kapiten, för-

de befälet och försvarade sig tappert mot en mång-
dubbel styrka, anförd af Preussiske generalen ven
BelJing. Icke destomindre gick det trögt med hans

befordran, så att fältmarskalken grefve Earensvärd,

i ett memorial af d. 20 Maj 1763, anmärkte, sitt

han två gånger foreslagit honom till kompani oeh
ridd. af S. 0.; men att han fått intetdera, oeh
som han nn snart vore i tur till kompani, skulle

ett sådant ej för honom vara någon belöning.

Först tre år derefter befordrades han till major
och utnämndes följande året till ridd. af S. O.

År 1772 Wef han adlad, utnämndes till öfverste i

armén oeh år 1789 till landshöfding i Wester-
bottens lan, hvilket embete han likväl innehade

blott till år 1705, då han tog afsked. Han var

född d. 1 Jan. 1730 och dog d. 31 Juli 1808,
Dop. Se: Döpeise.

Dopmstc»*. Ett af prestmen utfardadt bevis öf-

ver en persons födelseort, år och dag, då han
föddes oeh doptes, samt dess föräldrar och, om så

äskas, äfven faddrar. Skrifves antingen såsom ut-

drag ur en församlings dopbok, eller såsom ett

betyg, i enlighet med dopboken. Kallas äfven

dopsedeL
r

Dopbok. En förteckning öfver alla inom en för-

samling födda och döpta personer, mankön och

qvinnkön, äkta och oäkta; innehåller den döptes

namn, födelse- och dop-år samt dag, föräldrarnas

och faddrarnas namn, yrke och hemvist, dopförräi-

taren, moderns ålder, samt, på några orter, bara-

morskans namn. Skall finnas en för hvarje försam-

ling, och föres af pastor eller med pastors ansvar.

Dopfat och Dopek&lar kommo i bruk sedan

döpelsen i funt upphörde. De hade sin plats uti

sjelfva fristen och äro af messing med drifvet ar-

bete, af olika storlek, försedda med inskrifter of

serskildta alfabet, någon gång med ovanlig, säll-

samt tillkrånglad och till en del alldeles obegrip-

lig munkstyl. Fatens diameter utgör en tredjedels

eller hel aln. 1 bottnen ser man midtnti en eHer

flera figurer i upphöjdt arbete. Närmast omkring

dessa centralfigurer är en cirkel, som visar nufVud-

inskriften, bestående af få ord, förkortningar eller

initialer, hvilka upprepas så ofta cirkeln räcker

tifl, 4, 5, 6 eller 7 gånger. Denna inskrift anses

mest hafva afseende på Marie bebådelse, hvilken

händelse oftast finnes föreställd och förmodligen

på de första faten alltid föreställdes med centsal-

figurer. Ofta, men ej alltid, är öfver hefvadin-

skriften en smalare cirkel med inskrift af helt an-

nat slag, der man ser vanliga Latinska monkbok-
atäfver. Uti bottnen afbildas vanligen Marie bebå-

delse eller syndafallet, stundom äfven Romerska
kejsardömets vapen. Sådana fat finnas ännu i stör-

re delen af de Svenska landskyrkorna, oeh äro om-
ständligen beskrifne i Sjöborgs Samlingar för nor-

dens fornäkkare, Del. U, s. 73.

Dopfunt* I den kristna församlingens första ti-

der förrättades döpelsen under bar himmel vid flo-

der och sjöar, hvar man fann beqvämligast. För-

följelserne vållade att man måste gömma sig un-
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dan Med detta heliga göromål. Den nya födelsens Wt+ppim* (Podiceps), ett fogelslägte, börande tfll

bad verkställdes i kmlor och easkildta hos, på be- siufoglarnes 4:de familj, gumpfotade foglar, hvar-

grafaingsplatser, och i de små bönehus, soss opp- af 6 arter finnas i riket. Deras kännetecken äro:

rättades deröfver. När församlingen kom till ro, medelmåttig, långdragen, kägelformig, rät näbb 9

och döpelseakten uppsköts till påsk- och pingst- med obetydligt böjd spets på öfverkäken och en
högtiderna, hade man till samma behof en helgad svag vinkel på underkäken; aflåoga, genomskinli-

källa bredvid kyrkan, och öfver brunnen ett åius, ga näsborrar, som ligga framom näbbroten midt

som kallades Baptistertum eller futtf. Men i sjet- emellan näbb-ryggen och käk -kanterna; bara tyg-

te århundradet flyttades funten uti kyrkan straxt lar; stora, långt bakut sittande ben; mycket hop-
inom dörrn, till att beteckna, att döpelsen var en tryckta, baktill tvåradigt sågkantade tarser; myc-
ingång till den andliga och heliga församlingen. ket långa, nedtryckta, vid roten förenade, utåt

Omsider fick den sin plats midt uti kyrkan. Så- klufna framtår, kantade med en bred hinna; hop-
dana funtar voro merendels stora och rymliga, tryckt baktå, försedd med en skinnflik; klor i form
emedan de, som döptes, ej allenast doppades un- af breda, platt-tryckta naglar; ingen stjert; kor-

der vattnet, utan voro ock till antalet många. De ta, smala vingar, förstå och andra vingpennorna

ägde tvenne afdelningar, af hvilken den ena var vanligen af lika längd. De rugga två gånger om
för karlar, den andra för qvinnor; så att de alla året, lefva i engifte, och honan lägger 3 till 6
kunde döpas på en gång, utan någon förargelse. mycket aflåoga, smutsigt hvita ägg uti ett näste,

Men denna stora tillredning afskaffades, såsom onö- vanligen flytande på vattnet, äggen rofvas af för-

dig, då begjutningen infördes, och döpelsen icke äldrarne vexelvis, och ungarne föras, så snart de
längre var bunden vid vissa tider. Vid kristen- äro kläckta, genast till vattnet. De äro i början

domens början i Sverige, förrättades döpelsen uti olika de gamla; men båda könen lika. Vistas om
källor, hvilka sedermera en lång tid ansågos som sommaren på ensliga mossar och annat sölt vat-

heliga och äfven kraftiga emot sjukdomar. När ten. Simma och dyka ytterst väl; men gå då-
vi fingo kyrkor, Wef döpelsen en kyrkoförrättning, ligt. Se vidare: Grdstripig-, Hornad-, Hvilstripig-,

och då flyttades funten äfven hos oss straxt inom Nordisk-, Spär- och Oron-Dopping.

kyrkodörrn. Funtens invigning skedde årligen dels Dopsedel. Se : Dopattest.

påskaftonen , dels ock hvar gång någon skulle dö- Dopvittne» Se : Fadder.

pas; emedan man fruktade att någon kunnat ohel- Dorauajo hammare och masugn. Se: Garpenéergs

ga den. Numera är döpelse i funtar aflagd; men jernverk.

man får ännu se dessa, särdeles i landskyrkor. En »orotliea, dotter till markgrefven af Branden-

stor del af dessa dopfuntar äro otvifvelaktigt lika burg Johannes Alcbymista, har den egna märkvär-
gamla i norden, som kristendomen, och kunna der- digbeten, att bon varit gift med tvenne Svenska
före med skäl räknas till våra mest intressanta an- konungar efter bvarandra: först med Christoffer,

tiqviteter ifrån katholska tiden. Att dopfuntarne med hvilken hon förmäldes d. 12 Sept. 1445, en-

fordom varit högt värderade och hållne i stor dast 14 år gammal. Enka efter honom år 1448,
helgd, bevisas icke mindre af den kostsamma om- förmäldes hon följande året, d. 29 Sept, med
sorg, med hvilken de äro utarbetade, än af ofvan- Christian I. Efter honom blef hon enka år 1481
nämnde invigningar, och att det till och med fanns och dog på Kallandborgs slott år 1485.

kyrkor, hvilka icke ansågos värdiga att äga dop- Isorot Iiea» dotter till Christian II, född år 1520
fiint, utan måste sända dem, som skulle döpas, och död 1580. Blef, liksom hennes x>fvannämnda
till kyrkor med högre rang. En af de märkvär- namne , vid 14 års ålder gift med Fredrik II, kur-

digaste i sitt slag är Hede kyrkas dopfunt. Basre- furste af Pfaltz, och enka efter honom år 1556.
liefen på denna är, i öfverensstämmelse med skå- — Dorotltea var det andra namnet Gustaf IV
lens utsprängning, indelad på fyra fält, skilda sins- Adolfs gemål bar. Se: Fredrika Dorothea Wih
emellan förmedelst menniskobilder, som uppbära heimtna.

groteska hufvuden eller pelare, hvars kapiteler bil- Dorothea» en socken, belägen i Ångermanlands
das af dylika. — Ju yngre dopfuntarne äro, desto norra kontrakt af Hernösands stift, Lappmarkens
mindre är rymligheten af deras skålar. På de fögderi af Westerbottens län. Socknen är Lapp-
yngsta är uti den inre sidan af öfra kanten ur- marks pastorat, och ligger 22 mil V.N.V. från

holkad en fals, synbarligen afpassad efter formen Umeå. Den består af 18 mtl. och har nära 900
på ett fat. Häraf synes att de med tiden ändrat invånare. Dess areal utgör 374,683 tunnland, af

utseende, efter som sättet att förrätta döpel- 'hvilka 30,000 äro sjöar och kärr. Adr. Umeå
sen genom hela kroppens begjutning med vatten eller Sollefteå.

öfvergick till blotta hufvudets beösning. Med sist- Rosta , konungs-gräs (Origanom vulgäre) , en mång-
nämnda förändring kommo dopfaten och dopskålar- årig växt, som förekommer i bergiga trakter. Den
ne i bruk, och funtarne blefvo från denna tid en- kan användas till att färga rödt på ylle, samt Al
dast fotställningar åt de förra. surrogat för the, hvartill den skall vara bäst af

liopkiiilan. Så kallas en liten vatteafylld, tre- alla Svenska växter,

kantig bala uti det berg, hvarpå Klöfvedals kyr- Douglas, Robert, härstammade från en ansedd
ka i Bohus län är byggd. Allmogen berättar, Skottsk ätt, och gick, liksom flere af hans lands-

att de första kristna i socknen blifvit döpte i den- män, i Gustaf Adolf den Stores tjenst. Här an-
na källa. ställdes han först som page; men befordrades, till
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féljå af sina krigsbedrifter, från den ena graden

till den andra, slutligen till general- löjtnant, fält-

marskalk ock gebeimeråd, upphöjdes till friherre

och grefve, samt fick till grefskap Skenninge stad

med» alla dess inkoroster, utom tullarna. Bland

hans lefnadshändelser anmärkas, att då han, år

1642, jerato några andra generaler, var stadd i en

underhandling med Österrikame om fångarnes ut-

Mfening, bief han, efter en tvist med en Österri-

kisk öfverste, Spiegel, af denne illa sårad genom
•tt pistolskott. Öfversten nedhöggs likväl genast

mf Svenskarne. En annan gång blef han illa sårad

Tid eröfringen och förstöringen af slottet Pleichen-

stein. År 165? intog han staden Wollmar i Lif-

land, samt, icke långt derefter, Mietau, hvarvid

hertigen af Kurland föll i segrarens händer. År
1659 slog han Lithauiske generalen Komoro.wsky,

och tog af honom 200 fångar.- Dog i Stockholm

år 1662. — Hans son, Wllltelin, följde Carl XII

genom större delen af hans krig ända till Pultava,

der han blef fången. Återkommen från Ryska fån-

genskapen år 1722, blef han öfverste, tog afsked

1725, gick i Fiolste insk tjenst, såsom general-

major, utnämndes vid ordnarnas stiftelse till R. af

S. O., och dog år 1763 på Stjernarp i Östergöth-

land, 80 år gammal. — En af denna slägt,*

IFoMglaa, ttustaf Otto, en af Carl XII.s lif-

drabanter, tillfångatogs vid Pultava och fördes till

Wologda. Han gick år 1717 i Rysk tjenst och
ftrordnades till landshöfding i Åbo län samt gu-
vernör öfver bela Finland. Han behandlade folket

med den yttersta hårdhet och pålade egenmägtiga

beskattningar. Detta ådrog honom intet ansvar;

nen då han vid en middagsmåltid påskdagen år

1719 mördade en Rysk general-gevaldiger, med
hvilken han råkat i ordvexling, blef ban derföre

af furst Galitzin skickad (ängslig till Petersburg.

Hir dömdes ban till fastningsarbete och måste dra-

ga skottkärran såsom de andra fångarne; men be-

nådades af tsar Peter, som en gång såg honom i

denna belägenhet, och återinsattes i sitt fordna em-
bete mot förbindelse, att ställa ett Finskt rege-

mente i tsarens tjenst. Sådant verkställde ban ock-

så med sina vanliga medel: tvång och hårdhet.

En mängd olycklige Finnar rycktes från sina hem
och skickades till Persiska gränsen, hvarifrån blott

ett ringa antal återkom efter freden år 1721. Bland

hans många lågbeter var Ryssarnes inlotsande till

Norrköping under deras härjningar i Svenska skä-

ren år 1719, samt att han ur Åbo domkyrka bort-

tog S:t Henriks ben och skickade dem till Peters-

burg. Hans förfarande mot sina underbafvande

gjorde honom hatad och afskydd bland dem; men
icke så vid bofvet. Tvertom följde det ena för-

troendet och hedersbevisningen på den andra. Han
förordnades år 1721 till ordförande i den stora

Estbländska koramissionen, utnämndes till general,

general-löjtnant, general en chef, gnvernör i Re-
va! och riddare af Alexander Newskys orden. Men
då han år 1741 låtit gifva en Liflåndsk adelsman

prygel, miste han sitt guvernörs-embete och fick

år 1751 afsked ur Rysk tjenst. I sitt hus har ban

varit lika tyrannisk som i sitt embete. Man kän-

ner oj hans dödsår; men år 1763 lefde han ännu

vid 76 års ålder på sitt gods Alp i Esthland.

Doua;lAs'aka slägten bar ett grafkor i Wreta
kloster, der en i sina späda år afliden fröken D:s

lik förevisas som en sällsambet, förvandiadt till

mumie.
'

Drabant. Namnet har man velat härleda af

Tyska ordet träben, curritare, springa, eller af de

gamla nordiska orden dreing, strenuus , rask, tap-

per och fant, yngling. Fant kallades i äldre ti-

der i allmänhet fotgängare i falt, och drabanter

funnos väl ock till fots; men i allmänhet hörde

de till rytteriet inom konungens lifvakt, sådane

som t. ex. konung Carl Knutsson hade omkring

•sig, till ett antal af 200, i kriget år 1452. Små-
ningom minskades antalet af de ridande bus-trup-

perna , ocb drabanterne tjenade till fots. Det fin-

nes ett gammalt konnngabref, som utvisar, att på

konung Johan IH:s tid (1579) aflönades drabanter-

ne med 10 daler, samt kläder och en oxhud till

skor ocb stöflor. Drabanter voro i äldre tider van-

ligtvis förlagde på konungens afvelshemman , der de

hade uppsigt öfver konungens sto-gårdar och stu-

terier. Konung Carl XI drog tillsamman draban-

terne ocb förlade dem i städerna Arboga och Kö-

ping. Der voro de närmare till hands, när deras

tjenstgöring påkallades, och kunde begagna de sto-

ra ängsfalten der i orten till bete för sina hästar,

ty nu voro drabanterne åter beridne. Carl Xlfcs

drabanter, denna i Svenska krigshistorien namn-

kunniga trupp, skulle bestå af härens kärna. Den

var endast 150 man stark. Konungen sjelf var

dess kapiten och bade under sig en kapiten-löjt-

nant, som var general-major, en löjtnant och ad-

jutant med öfverste rang, en qvartermästare och

6 korpraler, bvilka voro öfverste-löjtnanter, samt

6 vice korpraler med majors värdighet. Hvarje

drabant var ryttmästare, eller kapiten, och sådana

officerare befordrades ofta till denna hedersplats,

bvarvid likväl som vilkor erfordrades, ej blott ut-

märkt mannamod, utan äfven reslig växt och kropps-

styrka. Drabanterne voro med öfverallt, der ko-

nungen fanns, d. v. s. i hvarje träffning och vid

hvarje krigstillfalle , hvarest fara hotade och ära

var att skörda , ifrån landstigningen på Seeland än-

da till slaget vid Pultava. Vid Holofzin stupade

sju af dem och 33 sårades. I träffningen vid

Krasnakut d. 11 Febr. 1709, kringrändes truppen,

alltid anförd af sin konung, af flera hundrade kos-

sacker. Sedan deras hästar till största delen vo-

ro skjutne, fäktade de till fot; men skulle likväl

sannolikt hafva blifvit öfvermannade, om ej öf-

verste Dahldorff, i spetsen för Smålands kavalleri,

kommit till deras undsättning. Fjorton af dem

stupade. Vid Pultava voro endast 100 man. ofri-

ge, och då konungen lät bära sig omkring i den

starkaste elden, föllo 21 af hans tappre följesla-

gare omkring hans hästbår. Många råkade sedan

i Rysk fångenskap , och ett mindre antal följde ko-

nungen till Turkiet. Efter återkomsten till Sve-

rige år 1716, uppsattes korpsen ånyo under namn

af lif-sqvadronen, med ungefår samma rang för

både befäl och manskap. Det sistnämnda togs
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biand frivillige af kavalleriet, och vilkor för an-

tagandet blef, att de skalle vara infödde Svenskar,

af oförvitlig frejd samt ogifte. Efter konungens

död upplöstes troppen. Sedermera bafva Svenske

konungarna alltid haft drabanter, med löjtnants

rang; men bvilka på långt när icke åtnjutit det

krigiska anseende som Carl XIl:s. I början af

Carl XIV Johans regering afskaffades denna korps,

och manskapet blef i stället officerare vid det ny-

inrättade lrfbevärings-regementet, hvars soldater

utgöras af Stockholms stads och läns beväring.

Vid högtidliga tillfallen tjenstgöra nämnde rege-

mentes officerare ännu såsom lifdrabanter, för da-

gen iklädde en serskild drägt, med bjelm och har-

nesk. — En annan korps : &ånd-droba*ter*e , kläd*

de ungefär som Gustaf Adolf den Stores soldater,

och väpnade med bardisaner, tjenstgjorde såsom
vakt i hofvets yttre salar och öppnade processio-

nerna på ceremoaidagar. Manskapet hade under-

officers rang. De afskaffades vid samma tillfälle

som lifdrabanterne.

Draga Mak » är en lek som förekommer i Öster-

göthland och Upland. De lekande lägga hastigt,

oeh utan tillfälle till beräkning, sina flata bänder

dfver bvarandras; men så, att ej en persons beg-

ge händer komma att ligga tillsammans. Sedan

börja de att draga fldsk, det vill säga, Att den

nedersta handen alltid flyttas öfverst, och dermed
fortfares, tills den öfversta ligger underst, eller

ock, till dess man finner för godt att sluta drag-

ningen. Den, hvars hand då befinnes öfverst, är

konung eller drottning, och tilltalas sålunda af en

hvar: 'Jag helsar min herre för en konung! (Jag

helsar min fru för en drottning!)" Denne frågar:

"livad kan ni mig till godo göra?" Den andre

svarar

:

"Vet intet hvad möjligt vara må!
Icke för lång väg, gå,
Ej mina skor slita,

Icke min matsäck bita!"

Konungen (drottningen) ålägger honom (henne) nå-

got af de vanliga sätten att lösa panter, eller hvad

han (hon) för éfrigt kan uppfinna.

Draga kalle, en allmänt, både i Svenska och
N Finska landsorter, begagnad lek. Tvenne karlar

sätta sig på marken, med fötterna emot hvaran-

dra. De hålla bvardera i en trädkafle, och täfla

att lyfta den ene den andra från marken.

Draga timmerstock är benämningen på en pant-

lösen i sällskapslekar, och känd i Södermanland,

Östergöthland, Småland, Norrland och Finland. Den

pantskyldige drager med pannan sakta utför en

dörrspegel, så att ett dallrande buller uppstår, un-

gefar som då man släpar timmer. Detta förnyas

så många gånger, som det antal stockar är, hvil-

ket man bltfvit dömd att draga. — Om dessa tre

folklekar, se: Arvidssons Svenska Fornsånger,
Del. DI.

Dragerttr eller Drakerttr kallades ett väldigt

stenrör på Folkareds utmark i Sibarles socken i

Halland. Emedan man känner att fornlemningar

med detta namn och af denna beskaffenhet , före-

trädeavis tros gömma skatter, är det mindre un-

derligt, att detta rör blifvit förstordt. Sedan fle-

re hundrade lass derifrån blefvo bortförde, fanns

detsamma innehålla en hällkista, hvari stod en ur-
na af ler, samt i öfrigt endast aska, ben och kol.

Äfven finnes ett berg benämndt Drakerör i HaUaryds
socken af Kronobergs län, hvaruti finnas besynner-

liga urholkningar, hvilka af invånarna på ön sä-
gas vara märken efter eu drake, som bodde i ber-
get; men blef utmanad af en student. Draken kröp
då genom en sten, släpade sig längs åt berget,

höjde sig småningom, for derifrån till Hanö, och
slutligen till Stensbufvud i Skåne. Sjöborg upp-
ger den gissningen, att åskan här slagit ner och
bildat ihåligheterna.

Draggeni Med detta namn finnas tvenne sjöar i

Dalarna, hvaraf den ena ligger i Orsa, och don
andra i Lima socken.

Dragener. Namnet dragon har man härledt af
det Latinska ordet draco, drake, samt uppger, att

ett sådant vidunder plägat i äldre tider vara teck-

nad t på dessa regementers standarer. Andra bar-
leda namnet af ett gammalt Tyskt ord träffen.,

bära. Dragoner uppsattes i Sverige på Gustaf

Adolfs tid, dels genom värfning, dels genom ut-

skrifning. I allmänhet voro dessa dragoner icke

indelade, utan utgjorde ett slags lätta trupper,

förlagda på gränsorna, och underhöllos med bidrag

af allmogen. Äfven Finska dragoner uppsattes,

och i Jemtland funnos krigsfolk af denna art. I

slutet af 1600-talet fanns lif-dragon-regementet i

Skåne. Konung Carl XII bade under sina krig s. k.

stånds-dragoner, hvilka uppsattes af ståndsperso-

nerne i Upland, Westergötbland och Skåne. Dessa

regementen hafva lid efter annan undergått åtskil-

liga förändringar. Numera finnes ett Skånskt dra-

gon-regemente, samt kongl. lif-regementets dra-

gon-korps, förlagd i Upland.

Dragsmark , annex till Bokenäs, är beläget i

Elfsyssels norra kontrakt af Götheborgs län, 2\-

mil V.S.V. från Uddevalla, vid hafvét. Folksagan

uppgifver, att socknen fatt sitt namn, hvilket for-

dom skrefs Draxmörk, efter en drake, som ännu

tros vakta en silfverskål uti Skålberget, ett af de

berg, hvilka instänga den romantiska Dragsmarks-
dalen. Denna dal, undangömd emellan bergen, men
utmärkt af den skönaste natur, är en minnets bei-

gedom, till hvilken bvarje bildad och känslofull

Bohuslänning, åtminstone en gång i sitt lif, gerna
vallfardar. Omsväfvade af historiens och diktens

genier, ligga der de anspråkslösa lemningarna af

den berömda Marie-kyrkan, med sitt Augustiner-

kloster ocb sina erinringar om nordens skönaste

tärna, den ädla men olyckliga Valborg. De få

hedniska fornlemningar, som träffas i Dragsmark,
bestå af några hällkisterör på öarne, och ett par
halfförstörda grafkullar på Kättorps vallar, samt
spår efter dylika vid Oxvik. Ett berg på Haltås

ägor, Borras kalladt, hvilket namn faster uppmärk-
samheten, befolkas af sagan med en jätte, som
tros beta sina hjordar på den nedanför liggande

ängen, hvilket uppgifves såsom orsak hvårföre det

der växande höt är så magert. Det är en märk-
värdighet, att uti den Bohuslänska folksagan skil-
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dra* alltid jättarna såsom ägande stora boskaps-

hjordar. — Pä Örtorps skog synas stabben efter

en ovanligt grof bok, hvilken Mifvit ansedd belig,

tOl dess den af ålder föll omkull. Om denna bok
går en saga, att då den första Lutherska prest

en söndag reste för att predika i Dragsmark, mdtte

satan honom Därstädes, för att afskråcka honom
ifrån hans förehafvande. Men godsmannen, som
lärer varit en djerf och handfast karl, tog den

lede frestaren for hnfvudet och band honom vid

denna bok, der han måste stå till dess presten på
återfärden ifrån kyrkan af barmhertighet åter fri-

gjorde honom. Det år sannolikt att denna tradi-

tion syftar på något misslyckadt pots, som mas-

karne försökt spela den nye läraren, hvilken måste

varit dem så mycket mera förhatlig, som de nöd-

gades aflöna honom af egna inkomster.— Socknens

areal ntgör 2,268 tannl., af hvilka endast 20 åro

sjöar och kärr. Den består af 6£ mtl. och har

500 invånare. Adr. Uddevalla.

Damtrautarks l<le*ter. Detta har varit beläget

på det så kallade Bokeaftset i Dragsmarks socken,

Lanö härad och Bohus-län, inom den af åldriga

löflräd beskuggade dal, der man na anträffar -Drags-

marks HHa oansenliga trädkyrka. Klostrets murar

öfo nn mera jemnade med jorden; af kyrkan, i

häfderna och folksagan kallad Marie-kyrkan, åter-

står en del utaf norra muren. Denna helgedom

sspbygdes i medlet af (3:e århundradet utaf Norr-

ske konungen Hakon IV Hakonsson, hvilken hit—

flyttade den af honom i Tönsberg anlagda barfota-

brédernes kyrka, och tillika här inrättade ett klo-

ster, hvilket, jemte kyrkan, helgades åt jungfru

Maria, och begåfvades med ett jordagods af 5&
manataboL Kort efter sin anläggning blef klostret

af stor betydenhet, och af ett mera välgörande

inflytande på tidens bildning, än de nordiska klo-

stren i allmänhet. Munkarne inrättade nemligen

har en högskola, hvars lärosalar, enligt en 'sägen

på stället, skola varit uppförda på ofvannämnda

Hnltås. Hit samlades adliga ynglingar ifrån Norr-

ska och Danska väldet, och iohemtade den bild—

ning och de kunskaper, som höfdes den tidens

riddersmän. Äfven ifrån Sverige besöktes troligen

denna läro-anstalt, särdeles under den tid, länet

lydde Gustaf Wasas spira, emedan vi finna kloster-

godset då ökadt med egendomar på Dalsland ; men
för öfrigt är denna högskolas historia alldeles obe-

kant. Måhända kunna vi här söka det seminarium,

• hvilket södra Norriges presterskap hemtade den

lilla upplysning, hvarmed det uppträdde under slu-

tat af medeltiden. Marie-kyrkan lärer hafva gjort

anspråk på att anses såsom kathedral för Wiken,
och af forntida handlingar finner man ofta bröder

från Dragsroark, gemensamt med kaniker från Op-
slo, ntöfva domsrätt i tvistefrågor, rörande Wi-
kens kyrkor. Under Dragsmark lydde omedelbart

tveone kapell; det ' ena var den nuvarande Boke-

näs kyrka, och det andra fanns uppbygdt på stran-

den vid Oxvik, helt nära Hultås, efter hvilket man,

såsom lämningar, ännu utvisar några grofva sten-

block. Dragsmarks kloster blef, med tiden , ett af

de rikare i Norrige. Konung Hakon* gåfva öka-

msrmysmmrfcn kloster. 839

des oafbrutet, af personer, kvilka i Marie-kyrkans

berömda helgedom åstnndade hviloställea och själa-

messor. Vid tiden före reformationen ägde klostret

jordagods éfver hela norra Bohus-län, på Oroast

och på Dalsland, m. fl. orter, hvilka endast i land-

skyld rantade 1 tunna råg, 183 t:r malt, 22 t:r

. korn; 57 | t» mjöl, 95 4 lisp:d *mör, 1 t» hafra

och 48 hårda dalrar, oberäknadt alla öfriga från

dem inflytande inkomster, som visserligen flerfalr-

digt öfverstego detta i värde. Naturligtvis stedo

klostrets dyrbarheter och lösa egendom i ett öf-

verensstämmande förhållande till dess fastigheter,

och ett och annat gåfvobref, som ännu finnes i

behåll, visar att det icke sällan var föremål för

de frommas frikostighet. Endast af drottning Do-

rothea i Danmark, konangarne Christoffers af Bayern

och Christians af Oldenburg enka, hugnades det

med en gåfva af 500 mark, emot vilkor, att hål-

la everldeliga mossor för hennes och hennes an-

hörigas själar. Men långt ifrån att dessa rikedo-

mar kunde freda klostret från verkningarne af den

storm, som utgick ifrån Luthers lärosal, påskyn-

dade de snarare dess fall. År 1533 öppnades Drags-

marks klosterportar för dem, som ville gå derur;

men de qvarblifna munkarne fingo dock, sannolikt

för kanonikatets skull, behålla större delen af si-

na inkomster, likväl med förbehåll, att aflöna en

Luthersk predikant vid kapellet i Bokenäs. Denna

ovanliga medgörlighet varade icke länge. Röfva-

re, höljda i läronitets mantel, infunm> sig snart,

för att föra något silfver af det gamla afguderiet

till Danmark, och plundrade Marie-kyrkan på dess

dyrbarbeter, deraf likväl en del, under transpor-

ten derifrån, råkade stanna i händerna på några

odokumenterade kamrater ifrån Burgnnd. Munkar-

ne utdrefvos, högskolan uppbäfdes, och klostergod-

sen förvandlades till ett eget kronolän, under ser-

skild länsherre. Följande århundrade fullbordade

förstörelsen. Klosterbyggnaderna och en rå egen-

nytta skändade Marie-kyrkans kongliga rundbågar,

hvars ämnen öfverfördes till Bohus, af Danske läns-

höfdingen Ivar Krabbe, och der hopfogades till

tvenne försvarstorn, på hvilka, liksom till straff

för vandalismen, Svenska fanan ett par år däref-

ter svajade. Ännu för ett århundrade sedan voro

Marie-kyrkans ruiner ati så bibehållet skick, att

de åskådliggjorde den märkliga byggnadens utse-

ende i bättre dagar. De visade, att denna, upp-

förd i rundbågsstil, och med all den prakt, me-
deltidens fromma byggnadskonst slösade på sina

helgedomar, varit 80 fot lång, 40 dito bred, och

vid gaflarne haft öfver 60 fots höjd. På östra

gafveln fanns ett tredeladt fönster, hvars serskilta

afdelningar voro 50 fot höga och 2£ dito breda.

De finpolerade posterna och rundhvalfven voro pryd-

da med rika löfverk och englahufvuden. Å vestra

gafveln, hvilken qvarstod till 36 fots höjd, syn-

tes en 28 fot hög dörröppning, och derofvanför

ett rundt fönster, deladt af tolf radier. Ea sten,

som för ett par år sedan uppgräfdes, der den ford-

na dörren stått, utvisade, att denna sistnämndas

infattning varit prydd med smärta fristående pe-

lare. Af kyrkans norra sidomar var bibehållet
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endast ett itycke af 50 fots höjd och 32 dito

längd, och af den södra en ännu obetydligare qvar-

lefva, hvilken ej kunde upplysa något om de fön-

ster, som byggnaden haft på denna sida. Vid

sydöstra hörnet syntes grundmuren efter ett litet

sanktuarium. Mararne, hvilket kan skönjas af den

ännu befintliga qvarlefvan, bestodo af dabbelmnrar

af tillslagen gråsten med mellanfyllnad; men dörr-

och fönsterinfattningarne med dess prydnader vo-

ro af finhuggen tälgsten. Alltsammans var moss-

lupet, och en grönskande krans af rönnar, hvilka

uppspirat på de halfförstörda murarne, omgaf, så-

som minnets symbol, den ärevördiga lemningen;

men inom ruinen höjde sig resliga askar och skug-

gade med lummiga kronor de hänsofnas stoft, uti

hvilket deras rötter frodades. År 1752, då sock-

nens trädkyrka ombygdes, beböfdes sten till tomt-

ning och golffyllnad, och den vördnadsbjudande

ruinen plundrades då så grundligen, att den enda

qvarlefva man nu finner deraf, är ett stycke af

den förutnämnde norra muren, på hvars spets en

liten mar-rönn och en förtorkad fpra sucka i vin-

den. Denna murlemning är 26 fot lång och 34

dito hög. Det nästliggande stycket af kyrkogårds-

muren utgör återstoden ntaf ruinens östra gafvel.

Dragner. Kallades äfven Haugbuer. Dessa voro

de aflidnas själar, hvilka ännu dvaldes kring de

döda kropparne. Genom runor kunde man förjaga

dem och häruti var Oden mästare, lian fick der-

af namnet Draugedrott (andherre).

Draka-tornet omtalas i medeltidens handlingar,

såsom ett af de befastade tornen kring Stockholms

stad och var beläget söder om Gråmunkebron, den

nuvarande Riddarholmsbron.

Drake* Bland de förnämsta af forntidens lång-

skepp förekommer i främsta rummet draken. Frara-
stammen på detta, likasom på de öfriga, kallades

hals och pryddes vanligen med något af bildhug-

geri förfärdigad t djurs hufvud, helst en drakes.

Detta var löst, så att det kunde borttagas, då

skeppet var i öppna sjön. Drakehufvudet gjorde

stundom samma nytta som flaggan i våra dagar,

den nemligen att utmärka hvarifrån skeppet kom,
eller till hvilket folk det hörde. Den höfding,

som ej vågade uppsätta stamhufvudet
,
ansågs va-

ra rädd att gifva sig tillkänna. Akterstäfven af

ett drakskepp bildades af drakens svans, så att om
man föreställde sig skeppsskråfvet som kroppen,

och seglen som vingarne, hade det hela någorlun-

da utseende af en bevingad drake. Främre delen

af forntidens skepp, eller backen,, var däckad, li-

kaså den aktersta; tvärt öfver skeppet i raellan-

delen voro roddarbänkar. På backen stod konun-

gens märke eller fana, och bakom den hade raär-

kismannen sin plats. Under backen var förrummet
beläget. Der voro de sjuka och sårade inqvarte-

rade. Der var ock högsäteskistan , hvaruti vapnen

förvarades. Akterdelen af skeppet kallades skans.

Derunder var kajutan, uti favilken konungen och
hans förnämsta män hade sina säten. Mellandelen

af skeppet, som kallades krapperummet , var be-
stäradt för besättningen, och betäcktes endast med
ett tält af vadmal eUer segelduk, till skydd mot

väderleken. Detta tält, som vanligen vartjäradt,

för att emotstå regn, borttogs under träffning.

För och akter voro öserummen; pumpar hade man
ännu icke. På de i krapperummet befintliga bän-
kar voro roddarne fördelade, i förhållande till åror-

nas längd och antal. Äfven från back och skans

brukades åror, naturligtvis längre än de andra. I

krapperummet uppställdes krigsfolket, synnerligen

bågskyttar; roddarne deltogo äfven i striden, då
sådant kräfdes. Berserkerne, som egentligen be-
gagnade huggvapen, hade sin plats förut. Skep-
pens sidor voro högt upptimrade , så väl för att

förekomma äntringar, som för att hindra sjön att

slå öfver. Utombords gick rundtikring relingen en
kant, hvarpå man konde gå, och bröstvärnet var
försedt med tvenne portar på hvardera sidan, för

ut- och ingång. Huru tacklingen varit beskaffad,

har man sig icke bekant; men väl att i allmän-

het blott en mast begagnades, hvilken likväl upp-
restes blott då vinden och väderleken var sådan,

att seglen kunde tillsättas. Lika litet är bekant,

huru seglen varit beskaffade; man känner endast

att de varit blårandiga , stundom af åtskilliga fär-

ger. -Det skepp, som konung Harald Hårfager för-

ärade konung Adalsten i England, hade segel af
silke. De grannaste skepp voro drakarne. På Olof
Tryggvasons märkvärdiga skepp, Ormen Långe, vo-
ro både drakhufvudet och svansen öfverdragne med
rent guld. Draken Grimsroth , som konung Rolf
eröfrade i en skarp fäktning af en sjöröfvare, blef

än präktigare utstyrd. Han lät måla den gul, röd,

grön, blå och svart, med guld ibland. Drakhuf-
vudet och hela svansen pryddes med ännespann,

och han lät på flera ställen förgylla denna drake,

så att den, enligt sagan,
t
lika mycket öfverträffa-

de andra skepp, som konung Rolf öfverträffade alla

den tidens konungar i Nordlanden. Ankare begag-
nades redan i äldre tider, ehuru af ofullkomlig be-
skaffenhet; vindspel för ankarets lyftande var icke

heller obekant. Huru långa de största drakskep-
pen varit, är ej lätt att utröna. Väl omnämner
sagan, att Ormen Långe, som hade 34 säten, skul-

le i vattengången hållit 148 fot, och derefter

skulle man någorlunda kunna beräkna fartygens

längd efter sätenas' antal; men uppgiften synes
icke tillförlitlig, ty till 34 roddbänkar hade större

längd varit erforderlig, så frarat icke backen och
skansen äfven varit försedda med säten. Hvad man
med säkerhet kan antaga, är att drakarne voro
stora fartyg, måhända lika stora som senare ti-

ders galerer.

Drake* Med detta namn förekomma i den äldre

historien flera personer, som innehaft vigtiga be-
fattningar. Bland dessa anmärka vi Alar eller

Olof Orake» af vapen, fogat på Stockholms
slott år 1452 o. f., samt Hann Drake till Ha-
gelsrum, öfverste, hvilken af Banér, år 1636, för-
ordnades till kommendant i Magdeburg, tillika med
öfversten Salomon Adam. Begge uppgåfvo likväl

fästningen utan nödtvång till kurfursten af Sach-
sen, hvarför de dömdes till döden; men benådades
följande året. År 1642 blef han förordnad till

slotts-hopman på Nöteborg och 1645 till lands-
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bofding dfver Kaporie , Jama, Iwanogorods län och
Alentaka.

Brake, Anders von» son till kyrkoherden i

Ovikens församling af Jeratland, Hans Drake, in-

gick i kansli-kollegium och anställdes vid riks-

arkivet. Då dettn, år 1713, skalle flyttas till

Örebro, fick Drake nppdrag att ombesörja flytt-

ningen och räddade, med egen lifsfara, de dyrba-

ra handlingarna, hvilka voro nära att gå förlora-

de, emedan fartyget, hvari de fördes, tagit läck

på Hjelmaren. Han befordrades na till vice aktaa-

rie, och derefter till faltsekreterare
,

slottsfogde i

slotts-kansliet, under-ståthållare, follmägtig vid det

nystiftade manufaktur-kontoret och president i kom-
merse-kollegium , samt var till och med på förslag

till riksråd; men undanbad sig denna ära. Han
visade mycket nit för slöjdernas och näringarnas

npphjelpande , samt hedrades, såsom belöning der-

före, med det förtroende af adeln — a hvilket

stånd han blifvit upptagen år 1720 — att sjelf

välja, icke blott sin medhjelpare i manufaktur-

kommissioDen, i händelse af sjukdom, utan äfven

sin efterträdare, i händelse af Drakes frånfälle.

Han valdes af vetenskaps-akademien till dess leda-

mot och har i akademiens handlingar infört åtskil-

liga tal samt uppgifter på af honom anställda rön.

Född 1682, död 1744.

aTrnket Krik* professor, musikaliska akademiens

sekreterare och lärare i musik-theorien , född i

östergöthland d. 8 Jao. 1 788 , har redigerat musiken

till Svenska fornsånger, till Bellmans arbeten, m. m.

och utgifvit Allmänna grunder i klavér- och musik-

spelning, Läran om kontrapunkten, Orgetskola af Zöll-

ner, samt Elementarkurt t harmoni-läran.

Vramatlken och dramatinka författare. Dra-

matikens början hos oss är höljd i mörker. Ett folk-

drama, Fasttagsspel , måste hafva funnits, åtminsto-

ne anträffas från 1600-talet ett sådant: Alle Bedle-

grannas spegel. Den lärda dramatiken uppkom ge-

nom efterbildningar af medeltidens antingen myste-

rier, bibliska dramer, hvilka sedan förvandlades till

verldsligt historiska, eller moraliteter, komedier

med allegoriska personer. Dessa alla efterbildnin-

gar voro opoetiska och onaturliga, saknande de

aldraförsta elementerna af ett dramatiskt arbete.

Under denna period behandlades endast bibliska dra-

mer, t. ex. af Olaus Petri i Tobie Comedia 1550;
Roadilitius, pastor, i Judas Redivivus uppförd 1 594

,

den utmärktaste; Aschanseus i Holofernis och Ju-

dilhå historia, och Metmiskones skapelse och hennes

fall; en anonym F. T. K. i Josephi historia 1601,

Davids historia 1604. Under sjuttonde århundra-

det märka vi först den Mes*eniska skolans drama-

tik , en fortsättning af Olai Petri sträfvanden. Den

valde ämnen ur verldsliga historien, särdeles ur den

Svenska; Joh. Messenius, har författat sex dramer

eller komedier, såsom alla dramer den tiden kal-

lades: Svanhvita, Blancka Mdreta, Disa, Signitl,

Christmanna Comatdia och Gustaf I:s Comadia, af

hvilka blott de fyra första äro tryckta. Hans son

Arnold J. Messenius, bar skrifvit en Comatdia, i

hvilken hela Gustaf I:s regemente dr författadt, 1642;

Andrems Prytx, skref Olof Skötkonung, eomoedia, och

Dramatisk* tlteatern* 34
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En tustig Com. om konung Gustaf I; Samnel P.

Brask lät i Linköping uppföra en Comesdia om den

förlorade sonen, 1645. I samma sta skref Urban
Hjärne, arkiater, sin Rosimunda; Er. Kolmodin
skref Genesis cetherea eller J. Ch. födelse, 1659;
Joh. Beronius, Rebecka, uppförd 1674. Sedan för-

svinna spåren af den Messeniska dramatiken. En
annan med denna nära beslägtad art var morali-
teternas, komedier af sjelfdiktade ämnen med alle-

goriska personer, t. ex. Surge och Belesnack 1647,
1649 af J. J. Chronander. Utom dessa dramer
inkommo andra arter på 1600-talet: balletter, in-

förda från Frankrike. Sådana balletter, mest af

personer nr antika mythologien eller allegorier,

som först uppfördes på Svenska, voro: Baltet om
denna tidens fantasier 1643, och Om hela verIdens

fröjd 1G45. Dessa balletter fingo en mera fullän-

dad form genom Stjernhjelm, och hans efterföl-

jare i dramatiken: Er. Lindsköld, Isak Björk, Dan.

Wallenius och grefve Stenbock. Under adertonde

århundradet anmärka vi 01. v. Dalin, Carl Gyllen-

borg, Knöppel, Modée, v. Olthoff, Hammarberg,
Duben, Triewald, G. Ph. Greutz, Wrangel, Hesse-

lius, 01. Celsius, Lalin, J. Wellander, G. F. Gyl-
lenborg, Er. Skjöldebrand

,
konung Gustaf in, Joh.

H. Kellgren, C. G. af Leopold, C. J Hallman, 01.

Kexél, Elis Schröderheim , J. M. Lannerstjerna, C.

Envalsson, F. G. von Holthusen. Under inneva-

rande århundrade hafva vj: Adlerbetb, And. Fr.

Skjöldebrand, A. C. af Kullberg, Granberg, Altén,

Nordforss, H. A. Kullberg, P. A. Wallmark, And.

Lindeberg, J. af Darelli, P. H. Ling, G. A. Brakel,

B. v. Beskow, J. Börjeson, Blanche, Dahlgren, m. fl.

Dramatiska tlientern i Stockholm
,
anlagd i det

fordna De la Gardieska palatset vid Jakobs kyrka,

öppnades d. 1 Nov. 1793 med en af konung Gustaf m
författad pjes: Den svartsjuke Neapolilanaren , och

fortsatte oafbrutet sina representationer i 32 år,

äfven den tid från 1806 till 1810, då stora thea-

tern var tillsluten, emedan Gustaf Adolf upphäft

den kongl. operan. Såsom någon ersättning för

den sistnämnda, gåfvos derstädes så kallade ope-

rett-spektakler, då större lyriska stycken der upp-

fördes ; men inga egentliga operor, hvilka erfordrade

ett större utrymme. Theatersalongen upptog unge-

far 600 personer och höll 45 fot i längden. Den

bestod af tre logerader, hvilka likväl voro något

låga, så att de bakom sittande åskådame på den

tredje med sina hufvuden snart sagdt vidrörde ta-

ket. Man såg och hörde väl nästan öfver allt,

och huset var ganska lämpligt för talscenen, för

hvilken dess byggnad äfven var beräknad. Det yttre

skranket kring logerna var gråmåladt, och den prakt

och glans, som träffas i stora theaterns salong,

fanns ej här. De spelande bildade, intill år 1813,

ett slags aktie-bolag, hvilket sig emellan förde-

lade inkomsten , samt under den kongl. direktionens

tillsyn, hade en röst vid afgörandet af inrättnin-

gens angelägenheter. Sjelfva scenen var betydligt

smalare än på stora theatern; men temligen lång,

och utrymmet hjelpligt. I dess foyer fanns en af

Göthe förfärdigad marmorbyst, föreställande gref-

ve Carl Gustaf Löwenhjelms bild, hvilken thea-
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teras medlemmar låtit uppsätta på sin bekostnad , så-

som en aktningsgärd åt denne deras direktör, hvil-

ken innehade nämnde befattning från 1813 till

1818. Liksom man haft en aning om det öde,

som hotade skådeplatsen, hade man försummat

både förfärdigandet af nya dekorationer och för-

bättrandet af de gamla, bvilka genom det stän-

diga braket voro mycket utnöt la. Den 24 Nov.

1825, då man här uppförde Redlighetens seger

öfver förtalet och redan hunnit till fjerde ak-

ten, tyckte sig suffloren känna någon rök un-

der theatern. Han fruktade, att elden kunnat

komma lös i snickareverkstaden , lemnade sin plats

och skyndade att undersöka förhållandet. Ingen-

ting bemärktes. Då fjerde akten var slut, gick

han upp på theatern för att anmäla saken, och

nu syntes röken uppstiga genom kuliss-rännorna.

Elden hade uppkommit i snickareverkstaden; men
ej blifvit bemärkt i tid, emedan ingen befann sig

derstädes, hvarigenom den fick ostörd gripa om-
kring sig. Lars Hjortsberg, som äfven spela-

de för aftonen, framträdde då, sedan ridån åter

blifvit uppdragen, för att underrätta åskådarne

om olyckan. Desse begåfvo sig ut i temlig ord-

ning, så att ingen blef skadad, hvartill väl äfven

bidrog, att huset denna afton var föga mer än

hälft. De spelande måste i hast rädda sig, och

några af dem hunno icke ens ombyta sina klä-

der, hvarförutan ett par ledo betydliga förla-

ster, emedan de plägade här förvara en del af

sina theaterdrågter. Elden grep hastigt omkring

sig, emedan den öfverallt fann lätt antändbara

ämnen, och inom några minuter slog den ut ge-

nom taket. Af alla de effekter, som funnos på
och omkring theatern, kunde nästan ingenting

undanskaffas, blott föga af åtskilliga kostymer.

Likväl bergades större delen af bibliotheket. Be-

klagligtvis omkommo vid detta tillfälle en vakt-

mästare och tvenne pigor, hvilka gått upp i

klädlogerna, för att derifrån söka berga något.

Genom goda anstalter och det våta snögloppet

denna afton, lyckades man att hindra elden spri-

da sig till de nära intill liggande dekorations-

bodarne, hvilka, i fall de blifvit antända, lätt

kunnat sprida förödelsen både till stora theatern

och kanske till en del af staden. Hela husets in-

redning förstördes, och endast nordvestra flygeln

deraf, med de fa ram den innehöll, förblef temli-

gen oskadd. Som det länge varit i fråga, att

nedrifva denna byggnad, hvilken ansågs skymma
utsigten från kongl. slottet, hvårföre den också i

många år varit lemnad oreparerad och nu verkligen

befann sig i ett ganska bristfälligt skick, öfver-

gaf man all tanke på dess iståndsättände; rui-

nen försåldes för en summa af 1,700 R:dr B:ko,

hvilken ej räckte till att betäcka kostnaden för

platsens jemnande , och mången vet endast af be-
rättelser, att här fordom stått ett palats, samt
att så många tusentals menniskor här skrattat el-

ler fällt tårar vid theatraliska föreställningar.

Dref, annex till Sjösås, är beläget i Uppvidinge

kontrakt af Wexjö stift, 2 £ mil O.NO. från Wexjö,
och bestar af 11 4 mtl. med 430 invånare. I

socknen märkes Braås bruk (se denna artikel) och
frälsehemmanet Möllehult. På Gu]]högs skog, sö-

der ut från Braås, finnas flera grifthögar, hvaraf

några beväxta med tät tallskog och kallas Gull-

högarne, och nästan lika höga som de vid gamla
Upsala. En hög, brant och smal ås härslädes,

är märkvärdig för sin långa sträckning genom flera

socknar och sin geologiska beskaffenhet, hvilken

synes bevisa, att den är bildad af fordna verldens

ebb ocb flod. Man förmodar att konungar fordom

blifvit hyllade härstädes vid deras eriksgata. Sock-

nens areal utgör 6,827 tnnnl., af hvilka 1,080 äro

sjöar ocb kärr. Adr. Wexjö.
Dref» så benämnes ett tågvirke, som blifvit sön-

derhugget i smärre stycken, uppvridet och bul-

tadt. Det användes att indrifvas i fogningarne på
ett fartygs yttre sida och däck. Ingen annan är

berättigad att reda dref, än den som dertill er-

håller materialier af skeppsvarfsägare , handlande

eller andra välkända stadens invånare, och deröf-

ver har deras originala bevis eller räkning, i brist

hvaraf allt det tågvirke och dref, som hos sådane

personer finnas, blir såsom till åtkomsten miss-

tänkt, af vederbörande polismyndighet anhållet,

och de dessutom falide till böter och ansvar efter

49 kap. 1 $ missgernings-balken , hvarföre ock
vederbörande äro förbudne att till dref utlemna

eller sälja något tågvirke, utan att tillika afgifva

räkning och bevis, hvilka böra innehålla namnet på
den som emottagit tågvirket, dagen då det skett

och varans vigt. Då drefvet återställes skall den
utgifna räkningen eller beviset återtagas eller ock
derå tecknas när och huru mycket blifvit åter-

lemnadt. Ingen far inlåta sig i handel om gam-
malt tågvirke eller dref med någon, hvilken saknar

en sådan räkning eller bevis. Kan man ej nöjak-

tigt redogöra om de personer, som emottagit el-

ler köpt gammalt tågvirke, att förfärdiga dref

dcraf, far man, utom laga ansvar, böta 33 R:dr

16 sk. B:ko.

Dref (jagtterm), kallas den tur jagten går efler

ett djur; ena hälften af mansstyrkan vid ett björn-

skall; de drifvande och sjelfva drifningen vid ett

vargskall; drifvandet vid mindre jagter med hundar.

Drefve-fjftll, en bergsrygg i Särna socken af

Dalarne.

Drefviken» en sjö i Södermanlands lån.

Drejare kallas en alnslång, i ändarne spetsig,

trädstång, sorn begagnas vid åtskilliga sjömans-
arbeten såsom häfstång.

Drea^iered, eller Sofia Magdalena, en socken,

med Krogsered, belägen i Halmstads kontrakt af

Götheborgs stift, Årstads härad af Hallands län,

3 J
mil N. från Halmstad, 3 | mil O.N.O från Fal-

kenberg. Socknen hör till 3 kl. reg., består af

34£ mtl. och har 1,858 invånare. Dess areal ut-

gör 24,138 tunnl., hvaraf 1,375 äro kärr och
sjöar. Adr. Halmstad.

Drifva, dotter till konung Snio eller Snår hin

Gamble i inland, var gift med konung Wanland.
Vid denna berättelse har uppstått en förblandning

af mythologi och historia, hvars verkliga sam-
manhang är omöjligt att utreda.
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Sf*»inffelt>ersj*ii** Ubrerlet* Professor Sjöborg
omtalar, i sioa "Anmärkningar öfver Malmöhos län

samt Malmö stads historia och beskrifning", en

af forntidens vittre adelsmän, Henrik Dringelberg,

hvars slägt någon tid lärer kallat sig DresseJberg,

och bodde i Malmö. Han bygde ett kapell vid

östra ändan af Caroli Tyska kyrka samt inrättade

derstädes ett fordom mycket berömd t, förmodli-

gen, såsom vanligt den liden, helt litet biblio-

thek, kalladt Dringelbergs Libreri, bvars qvar-

lefvor ännu befinnas på en hylla i detta instäng-

da rom bakom altaret och bestå af Augnstini

arbeten, Luthers postilla , hans disputationer och

stridsskrifter, bibeltolkning, m. m. 41 band, alla

in folio. Linné tillägger chronologica och lexica.

Någon del af den gamla boksamlingen skall hafva

blifvit flyttad till Lunds akademi-bibliothek. För-

modligen hör inrättningen af detta libreri till slu-

tet af 1500-talet. Dringelbergska kapellet, som
befanns bakom altaret, lärer blifvit borttaget om-
kring år 1790.

Broeif Joliannls, en af Lunds erkebiskopar,

under Danska tiden, hvilken således egentligen icke

hör till detta arbete; men bör omnämnas såsom
den, hvflken stiftat Johannes Döparens altare i

Kraftkyrkan uti Lunds domkyrka, och förmådde

konung Erik Menved att tillegna kapitlet 27 pen-

ningars årlig inkomst, under namn af mtdtommars-
jåid. Han afled år 1289.

Brorae, en stark fjetter, hvarmed Asarne bundo

Fenrisulfven. Han lät tåligt binda sig; men sträckte

sedan på sig och fjettero sprang sönder.

Bveppnten, stalaktit, ett mineral, hörande till

slagtet carbonater, som består af kolsyrad kalk,

och finnes afsatt i form af större eller mindre

tappformiga figurer af bvit eller gulaktig färg,

ensamma eller sammangyttrade med hvarandra och

sålunda bildande de mest olikartade former, hvar-

af inbillningskraften med lätthet kan framställa alle-

handa liknelser af träd, pelare, byggnader, djur,

m. m. Den bildas medelst vattnets framsipprande

genom kalklager eller starkt kalkhaltiga ämnen,
hvarvid dessa upplösas, och då vattnet afdunstar

i luften, åter afsätta sig i förening med kolsyra.

Den förekommer sålunda ofta under gamla käl-

larenvalf o. dyl.; men ymnigast, störst och vack-

rast uti grottor i kalkberg eller i grannskapet af

sådana.

BroUieui, en socken, belägen i Hammarkinds kon-

trakt och härad af Linköpings stift och östergöth-

lands lan, 1£ mil från Norrköping, \ mil S.V.

från Söderköping, hör till 3 kl. konsist. och har

1,553 invånare. Socknens längd är 1 j- mil och

största bredd 1 mil; trenne små insjöar och större

delen af insjön Wispolen ligga i socknen; Storån flyter

äfven genom densamma. Kyrkan, som står på hospi-

talets grund i Söderköpings stad, utmed ån, är gan-

ska gammal. Ett offeraltare är bibehållet sedan

katholska tiden. Götha kanal går genom socknen.

Här finnes fattighus, sockenmagasin och en arbets-

fattigkassa, stiftad af framlidne häradshöfdingen J.

Forssman. Det enda säteriet i socknen är Terata-

bolm. Socknen består af 43£ mtl. och bar en

areal af 17,843 tunnl., af hvilka 690 &ro sjöar

och kärr. Adr. Söderköping,

»rota, det högsta civila embete i Sverige i äldre

tider, var ursprungligen en hofsyssla och blef först

småningom ett riksembete. På Latin kallas drot-

set dapifer, och på Tyska Trvck$e*$, hvilket namn
troligen gifvit upphof åt den Svenska titeln. Den
äldsta befattningen var en munskänks göromål. Hu-
ru småningom drotset blef allt mera vigtigt är

svårt att utreda. Vanligen anser man drots- li-

kasom marsk-värdigheten Itafva uppkommit, när

den gamla titeln af jarl försvann. Konung Mag-
nus Ladulås skulle då hafva varit den förste ko-
nungen, som begagnat drots. Efter hans yngre

söners mord framstod drotset Matts Kettilmnndson

;

såsom deras nämnare. Nils Ambjörnsson (Sparre)

bekläddes år 1335, såsom drots, med stor myn-
dighet. Konung Magnus Smeks fuUmagt af sist-

nämnda år, visar oss drotset såsom konungens när-

maste man i vården af kronans gods, inkomster

och äfven dess fasta slott. Slutet af den s. k.

medeltiden var i Sverige utmärkt af en stor oreda

i statsförvaltningen. Drotsets myndighet var obe-

stämd; men han utgjorde en mägtig man ibland de

magnater, hvilka stridde med hvarandra, med fol-

ket och med unions-konungarne. Bo Jonsson (Grip)

hade burit titeln af drots. Efter honom försvann

den; men upplifvades i Christer Nilsson Wases per-

son. Han är den förste riks-drotsen, vald på ea

herredag att förestå riket, jemte en likaledes ny-

vald marsk, under konung Eriks af Pomern från-

varo. Den nyssnämnde marsken, Carl Knutsson

Bonde, fängslade och landsförviste sin medbroder.

Han behöll likväl d rots-titeln, och när den för-

svann med hans död, saknas ej embetet. Dess

offentliga egenskap var dels obestämd, dels under-

ordnad inflytelsen af personlig magt och kraftigt

sjelfsvåld. Ifrån konung Eriks af Pomern tid bör-

jade man betrakta drotsen såsom en lagskipande

embetsman. Under Carl Knutsson nämnes Nils Chri-

sterson Wase såsom drots; men tillika såsom ko-
nungens ovän. Drotset var nemligen ej konungens

förtrogne ombudsman, utan en ärofull värdighet,

hvarmed någon mägtig herre bekläddes, antingen

af kongl. ynnest eller af fruktan. Riksföreståndare

af Sture-ätten kunde ej utnämna drots och konung

Gustaf I ville det ej. Johan m förnyade embetet,

och i den mån oredan i lagskipning och förvalt-

ning började gifva rum för en bestämdare ordning,

blef drots-embetet stadigvarande och en nödvän-

dig länk i kedjan af offentliga myndigheter. De
fem riks-embetenas tidpunkt inträdde med början

af 17:de århundradet, och fortfor till närmare dess

slut. Drotset var ledamot af rådet, samt ordfö-

rande i Svea hofrätt, justitie-minister och tillika

den högste domaren. Uti 1660 års regeringsform

bestämdes drotsets ställning så, att han blef en

öfver-president i hofrätterne; men tillhörde när-

mast rådet och den domare-befattning, som detta

utöfvade uti högsta instansen. Under denna tid

bekläddes embetet först af Pehr Brahe d. ä., ko-

nung Gustaf I:s systerson, sedan af Nils Gyllen-

stjerna, Maurits Leyonbufvud, Magnus Brahe, Ga-
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briel Oxenstjerna, Pebr Brahe d. y. och slutligen,

ehuru blott till namnet, af Magnus Gabriel De la

Gardie. Med den sistnämnde försvann drots-vär-

digheten , atan att ersattas af någon annan. Hof-

rätterne erhöllo sina egna presidenter, revisions-

sekreterarne föredrogo justitie-saker för konungen.

En högsta åklagare tillsattes 1714, och justitie-

kanslers-embetet nppstod. Detta senare innehade

hufvodsakligen riks-drotsets oppsigt öfver lagskip-

ningen, till dess det behagade konung Gustaf 111,

att åter upplifva den gamla värdigheten. Detta sked-

de år 1787 i grefve Carl Axel Wachtmeisters per-

son, och för det återställda embetet bestämdes en

verkningskrets, så stor som någonsin för det gam-
la. Han var nu hofrättens chef och tillika högsta

domstolens; han var högste åklagare och chef för

nedre justitie-revisionen, samt äfven ordförande i

allmänna beredningen och ledamot i konungens råd.

Drotset var således både domare och minister för

alla inrikes, civila ärender. Så stod embetet, när

1809 års statshvälfning inföll. Denna delade dess

verkningskrets emellan justitie-stats- ministern, som
blef ordförande i högsta domstolen och ledamot af

rådet, justitie-kansleren , hvilken blef åklagare och

stats-sekreterare, hvilka hvar för sia expedition

saktes i spetsen för beredningen. Allt detta är nu

ändradt sedan 1840 års riksdag; men drots-embe-

tet ej derföre återstäldt.

Orott eller furste hos våra gamle förfader. Be-
nämningen var liktydig med Diar, hvilken sist-

nämnde likväl egentligen användes för öfverpre-

sterne, eller médföreståndarena för offren. Dalin

förmenar ordet vara detsamma som Druid, och

härstamma från det Geltiska namnet Peru. Titeln

har i senare tider upphört att begagnas; men der-

af härleder sig ordet drottning, namnet för konun-
gens gemål.

Drotta, en dotter till Danske konungen Dan Miki-

låtr, efter hvilken Danmark anses bafva fått sitt

namn. Hon förmäldes med konung Domar och blef

moder till Dygwe. Detta äktenskap var det för-

sta bekanta, som blef ingånget emellan de Sven-
ska och Danska konungahusen.

Drotten, Sst, eller Helga Trefaldighet, benämnes
en af de 16 gamla kyrkorna, som fordom prydt

Wisby stad. Enligt WaUin (Gottländska Samlingar),

äro endast tvenne kyrkoherdar bekanta vid denna
kyrka, begge med samma namn, Henrik eller Hel-
go, den förre år 1272, den senare år 1288. Stre-

tow (Gottlands Krönika), uppgifver att kyrkan blif-

vit byggd år 1086. —'I Lund fanns fordom ett

kloster, som hade namn af Drotten, och hvaraf
Drottens gränd ännu benämnes, och sydvestra de*

len af staden utgör Drottens rote. — Drotten be-
tyder herren, frälsaren.

Drottning af Sverige delar sin gemåls värdighet

och krönes, liksom han, till konungadömet; men ej

till regeringen, ty en regerande drottning kan ej

finnas enligt 1810 års successions-ordning. La-
gen har i detta fall vacklat emellan stridiga

grundsatser. Ehuru aktningen för qvinnan utgjor-
de ett ibland de vackraste dragen i våra äldste

förfaders lynne, var dock ett välde, ntöfvadt

af qvinaor, fullkomligen fremmande för deras se-

der. Konungens bestämmelse att på en gång va*

ra offerprest och krigare, uteslöt qvinnor från ut-

öfningen af magten. Men det anseende som till-

kom konungens gemål, förnekades henne ej, ehu-

ru hon stundom sjelf var af ringare börd. Hände
det, att denna var ej blott icke kunglig, men ej

en gång ädel, då var hennes anseende mindre, åt-

minstone hennes barns. Man har exempel härpå

uti konung Olof Skötkonungs söner, bland hvilka

den yngre blef den äldre föredragen, såsom född

af en moder utaf ädlare börd. Den första rege-

rande drottningen i Sverige var en fremling, in-

kallad af ett mägtigt parti, hvilket, afundsamt emot
konungamagten, under skuggan af dess namn ville

resa åt sig ett eget välde. Det var parti-intres-

set, men icke gammal, god häfd, som banade Mar-
garethas väg till thronen. Med Gustaf I infördes

kronans ärftlighet; men ej för qvinnokönet. Denna
utsträckning gafs åt arfsrätten först år 1590, för

Johan Ul:s ätt, och förnyades år 1604. Samtidigt

dermed gjorde sig den grundsatsen gällande, att

drottningen borde vara af furstlig börd. Under

konung Gustaf I räknades det för en förtjenst, att

konungens gemål var infödd i landet. Hans söner,

konungarne Erik XIV och Johan III, voro de siste,

hvilka sökte gemåler bland sine undersåtare, och

sonsonen konung Gustaf II Adolf uppoffrade sin bö-

jelse för en politisk grundsats af motsatt syftning.

Arfföreningen år 1604 grundade drottning Christinas

arfsrätt; men då Carl X valdes blef qvinnokönet

ånyo uteslutet. Den enväldige Carl XI införde åter

den kognatiska eller qvinnolinjens arfsrätt, hvil-

ken dock, efter Carl XH:s död, utplånades ur vår

statsrätt, och har ej sedermera blifvit införd.

Då en regerande drottning således ej kan finnas,

synes ock en naturlig följd vara, att ej heller en

enkedrottning kan väljas till regentinna för en

omyndig konung. Detta är dock ej uttryckligen

förbjudet i successions-ordningen. Men väl inne-

håller denna grundlag ett förbud för hvarje Svensk

prins, att förmäla sig med enskild mans dotter,

eller, utan konungens tillstånd, äfven med en fur-

stinna. Svårligen kan man sätta i fråga , att icke

den förra inskränkningen gäller äfven för den rea-

gerande konungen; den senare förfaller naturligt-

vis i och för hans egen förmätning. I afseende

på drottningens religions-bekännelse gäller den all-

männa religions-fribeten. Den helgd, hvarmed ko-
nungens majestät är omgifvet, att hans gerningar

äro emot allt åtal fredade, finnes i grundlagen icke

uttryckligen utsträckt till drottningen. Deremot

är det skydd som allmänna lagen försäkrar konun-

gen, lika heligt i afseende på hans gemål. Brott

emot drottningens person är majestätsbrott, och
straffas såsom sådant, med fästning eller döden.

Drottningberget, ett berg vid södra stranden af

Nottarön, belägen emellan Utö och Landsort. På
södra sidan af berget finnes en grotta eller öpp-
ning, kallad Drottningstugan. Ehuru fabelaktig den

föregifna orsaken till detta namn kan anses vid för-

sta påseendet, är den likväl för mycket märkvär-

dig att förbigås med tystnad. Berättelsen härom,

V Digitized by



Drottningholm. 345

hvilken hela ortens och isynnerhet öns inbyggare

behållit mao ifrån man af sina föder, är följande.

En Svensk drottning skall fordomdags hafva rymt
från Sverige till Preussen, och nnder sin flykt följt

med en Nottarö-bonde på båt från staden (hvilken

stad, namnes ej med visshet), tillika med ett tungt

juvelskrin och andra dyrbara nipper. Hon hade

gifvit honom hederliga drickspenningar för sin be-

redvillighet. Men som hon var rädd att blifva upp-

täckt, skall hon ej velat följa honom hem, utan

hållit sig på södra sidan af ön vid skogskanten,

samt tagit sin första tillflykt i denna grotta, eme-
dan hon vänlat på ett utländskt fartyg, hvilket

skulle hemta henne. Det anlände , och förde hen-

ne bort. Bonden, som rodt henne till ön, hade

af regeringen blifvit straffad till lifvet. I grottan

visas ännu tvenne stänger i bredd, tvärtöfver mot
hvalfvet, på hvilka hon skall hafva torkat sina

kläder. På den ena stången skall ett grannt flor

hafva hängt, qyarglömdt af drottningen, till min-

nesmärke hvaraf en svartbrun multnad slarfva sut-

tit der intill medlet af förra århundradet. En och

annan af öboerna berättade 1796, att de sett och

hört talas om detta flor, och förmoda att det till-

hört drottning Kerstin (eller Christina); men man
vot, att de så kalla alla drottningar, emedan de

icke känna namnet på flera. Det är troligare , att

det varit drottning Christinas moder, Maria Eleo-

nora, konung Gustaf II Adolfs enkedrottning, om
vars besynnerliga flykt nr riket så olika berät-

telser äro gängse. Hon förstod likväl att för re-

geringen dölja spåren efter sin flykt, och i stäl-

let att resa till Gripsholm, tog hon sannolikt vä-

gen till Trosa, der hon väntade ett Danskt far-

tyg 9i& tiU mötes; men sannolikt hann fartyget

ej dit på bestämd tid, och hon vågade icke, af

fruktan att blifva upptäckt, vänta der i flere

dygn. Det är ock möjligt, att hon i Trosa träf-

fat en Nottarö-bonde, och följt med honom för

att på ön afbida fartyget. Huru många personer

hon haft med sig på båten, förmäler ej berättel-

sen. Det synes mindre troligt, att det Danska far-

tyget hemtat drottningen direkte från Trosa; ty

detta hade säkert gjort så stort uppseende, att

ryktet derom snart hunnit till Stockholm. Maria

Eleonora har förmodligen rest med ganska litet

inedfölje, och så som här gissas. När man tillika

besinnar , att Nottarö ligger endast 5 mil från Tro-
sa; att bönder från det förra stället ej sällan fara

till Trosa, samt att samma segelled, som går emel-

lan Trosa och Gottland, går förbi Nottarö på blott

4 mils afstånd från Drottningberget, så finnes här-

uti ingenting osannolikt. — De som påstått att öpp-
ningen i berget varit en grufva, hafva aldrig sett

detta berg, ty då skulle der anträffas malmanled-

ningar, hvartill intet tecken finnes. Grottan är of-

van jord, på sidan af berget, i form af en för-

stuguqvist, vid pass 2 famnar hög i öppningen,

och ungefär lika lång inuti, samt en famn bred.

Man har trott att en vikinga-drottning bott i det-

ta berg i hedna-tiden; men sådana drottningar be-

gagnade visst ej flor och ej en maska deraf skul-

le hafva återstått så länge.

Drottnlnajnerget, en höjd på Ladugårdsgärdet
utanför Stockholm, hvarest, sedan år 1818, en pa-
viljong är uppförd för kongl. familjen, att deri

vistas under öfningsläger eller vid feter, hvilka

gifvas derstädes.

Drottningje-backen kallas en betydlig treuddig

stensättning, belägen i Hvarfs socken, Aska härad

af östergöthland. Man tror att en forntida drott-

ning ligger begrafven under denna stensättning.

Drottningens hospital. Under detta namn stif-

tades år 1805, af en menniskovän, som önskade

att icke vara känd, en pensions-inrättning vid

kongl. Svea lifgarde, till understöd för afskedade

och behöfvande underbefäl och manskap. Inrätt-

ningens inkomster bestå af D.D. M.M. konungens

och drottningens årliga bidrag; sekund-chefens,

majorernes och kompani-chefernes vid nämnde gar-

de år 1805 erbjudna och hittills utgjorda årliga

tillskott, 250 R:dr B:ko; räntan af fondens kapi-

tal, samt frivilliga gåfvor. Pensioner utgifvas år-

ligen till under-officerare och hantboister, icke un-

der 40 och icke öfver 60 R:dr; till korpraler, gar-

disler och spel, icke under 20 och icke öfver 40
R:dr B:ko. Dessa pensioner få oafkortade bibehållas

om pensionären ock blir delaktig af understöd från

någon annan välgörenhets-inrättning, med undan-

tag om han intages å invalid-inrättningen, i hvil-

ket fall han blott undfår halfva beloppet. Dess-

utom utdelar inrättningen, vid slutet af hvarje år,

serskildta gåfvor till belopp af högst 5 R.dr B:ko

för hvarje person, af regementets afskedade krigs-

män, hvilka antingen icke, åtminstone ej för till-

fallet, finnas berättigade till pension, eller, fastän

deraf redan innebafvare, kunna anses vara i sär-

deles behof af något ytterligare understöd. Inrätt-

ningen är ställd under Kongl. Maj:ts nådiga hägn

och beskydd, och styrelsen föres af en direktion,

med sekund-cbefen vid regementet såsom ordföran-

de, samt majorerne, regements-qvartermästaren

,

en kapiten, regements-pastorn
,
regements-auditören

och regements-skrifvåren såsom ledamöter. — De
för välgörande ändamål vid kongl. Svea lifgarde

inrättade kassor hade år 1842 i kapital 38,350 R:dr.

Af räntan derå, jemte ett statsanslag af statsme-

del
,
utgörande 442 R:dr , erhöllo 54 personer un-

derstöd till ett belopp af 1,300 R:dr B:ko.

Drottninge-viken, en vik af Östersjön, som går

upp till Gryts prestgård i Hammarkinds härad af

östergöthland. Uti viken finnes en holme, som
kallas Drottningebolmen. Begge sägas hafva namn
deraf, att en drottning fordom lidit skeppsbrott i

viken, och blifvit räddad på holmen.

Drottningholm, ett kongl. lustslott på Lofön, i

Mälaren, 1 mil land- och sjövägen från Stockholm,

är kostbart och praktfullt bygdt. Kungsgården

består af 4^ mtl., bar sin upprinnelse af tvenne

hemman, Gläje och Wäggeby, och kallades un-

der hedendomen Tborssond eller Torfvesund. Det
nuvarande namnet bar den erhållit af konung Jo-

han ni:s gemål, Catharina Jagellonica
,

hvilken, här

byggde ett stenhus. År 1603 lemnades denna

egendom, såsom vederlag för Kastenholm på Åland,

åt konung Carl DLs enkedrottning Christina, hvar-
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efter den, med hela ön, tillföll riks-amiralen Carl

Carlsson Gyllennjelm i förläning, sedan den genom

upplåtande ål arrendatorer råkat i lägervall. Drott-

ning Christina, hvilken åter inlöste ön, gaf den

1649, jemte Svartsjö, åt sin moder, enkedrott-

ningen Maria Eleonora, såsom tillökning i hennes

stat. Ar 1651 öfverlemnades den af riksdrotset

grefve Magnus Gabriel De la Gardie, hvilken ett år

haft densamma i förläning, åt då varande kron-

prinsen, sedermera konung Carl X Gustaf, i byte

mot Säfveneds gård. Drottning Hedvig Eleonora

lade år 1661, efter gamla stenhusets brand
,
grun-

den till den nuvarande byggnaden, hvilken uppför-

des efter riksrådet grefve Nicodemus Tessins plan.

Drottning Lovisa Ulrika blef, kort efter sin hit-

komst, ägarinna deraf, genom gåfva af konung

Fredrik, hvilken erhöll Drottningholm af sin af-

lidna gemål, drottning Ulrika Eleonora. Det kongl.

huset brukade här tillbringa en stor del af som-

maren. I följd häraf hafva flera händelser inom

Svenska konungahusen tilldragit sig på detta slott.

Kronprinsen, sedermera konung Adolf Fredrik höll

här 1744 d. 29 Aug., eller d. 18 efter gamla

stylen, sitt biläger med Lovisa Ulrika; vigseln för-

rättades af erkebiskop Jakob Benzelias. År 17*0

d. 7 Juli g. st., föddes här prins Fredrik Adolf,

hertig af östergöthland, och år 1782 d. 25 Aug.

prins Carl Gustaf, hertig af Södermanland , hvilken

dog d. 23 Mars året derpå. — Slottet har en taf-

velsamling af utmärkte både inhemske och utländ-

ske mästare, såsom Klöcker v. Ehreostrahl, Joh.

Silvius och Lemke, samt ett så kallad t marmor-

kabinett, jemte modeller i kock af antika ruiner.

Uti ett långt galleri äro Carl X:s märkligaste fält-

slag, synnerligast det vid Warschao, afmålade;

konungens rådslag då han skulle tåga öfver Balt

och sjelfva tåget; konung Carl Xi s krigsbedrifter,

såsom slagen vid Halmstad, Lund och Landskrona;

en stor tafla uti 'styrelserummet" föreställer ko-

nung Carl XI, då han emottog riksstyrelsen, och

samma konungs trolofning, bröllop, m. fl., alla af

Ehrenstrahl. De öfriga samlingar, hvilka funnits

härstädes, hafva blifvit flyttade, dels till myntka-

binettet på Stockholms slott, dels till kongL ve-

tenskaps-akademien och universitetet i Upsala. Här

finnes en vacker trädgård
,
anlagd på starka sten-

hvalf, 1,200 alnar lång och 300 bred; en En-

gelsk lustpark; en orangeri-trädgård; fordom vack-

ra vattenkonster, afstannade alltsedan 1760-talet;

ett theaterhus; en liten by af vackra landthus, kal-

lad Kanton, samt det Götbiska tornet. Dessutom

Kina slott, bestående af paviljonger i Kinesisk

smak. Om de fester hofvet här firat torde förtje-

na omnämnas följande (enligt ett utdrag af L. v.

Hauswolff), ur en berättelse, som anses uppsatt

efter år 1800, af kapiten P. M. Adlerfelt (född

1735, död på Fånö 1808). "Konung Adolf Fre-

drik gjorde 1752 till surprise åt sin drottning en

féte på hennes namnsdag, hvars make ingen d&

sett och ej sedan såg. Festen kostade konungen

tre tunnor guld, och ansåg A. att den, när han

skref, ej skulle kunnat verkställas för 18 tunnor

guld. Konungen lät fylla kärret, der China nu lig-

ger vid Drottningholm och planera vägen dit. Ar-
betet hade fortgått i 4 år. Chinaslottet bygdes

af träd på gamla arsenalsgården i Stockholm un-

der öfverintendenten Adlercrantzs inseende. Mö-
bler voro beställda hemligen hos flera handtver-

kare af hoffolk i deras namn. Kungen hade gifvit

ritning till allt och bestod pengar till allt. China-

slottet förklarades skola flyttas till Åkerö, varan-

de bestäldt af grefve Tessin. När de 3 basen vo-

ro färdiga tordes de på "flätar" hemligen bort, in-

gen visste hvart. Äfven bygdes nära, der Chine-

siska slottet skulle uppsättas, en theater. På den-

na theater spelade Italienaren Crotzi, vacker te-

norstämma, och castraten Sqalgi, som hade den

finaste röst, som kunde gifvas. Capellraästare Bulo

spelte second åt honom på flacholette då han söng

premier och en Italienska, Mad:lle Fabritz, agera-

de Alexander Magnus m. fl. karlroler, som den gröf-

sta karl. Derjemte många Franska acteurer och

daaseurer. Decarge var först premier-danseur, fick

sedan krypa tillbaka till premier-figurant. Utom
Gallodier, var der Frossard, en luftspringare, som
ofta for bort och kom åter. Mamsell Morelli, se-

dan gift med acteuren Du Lantel, var ock utmärkt

dansös. Vid den stora felen kommenderades alla

kadetterne, hvaribland nu A. befann sig, till Drott-

ningholm och förlades i fruktträdgården med full

frihet att behandla den som occoperad. Doctorn

allena kunde inskränka friheten att äta frukt ; men
ingen fick, om ej civilklädd, gå utom trädgården

eller låta sin betjening i livrée så göra. Af de

36 kadetterne utvaldes de 12 störste att göra

tjenst vid theatern, der under de 14 dagarne före

namnsdagen, som här tillbragtes, desse dagligen

skulle infinna sig på repetitionen; de andre jemte

deras förmän inlärdes af Lieut. Bar. Duwalt att

exercera på chinesiska. Den stora namnsdagen

väcktes de kl. 2 om morgonen, fingo en frukost,

lik middag, kl. 4 m*d tillsägelse att stoppa på
sig hvad möjligt var, ty der vankade sedan ej

mat den dagen. Marcherade så fram med musik,

16 patroner i patronköken och 2 vackra kanoner

och 8 skott i hvarderas lavettlåda till lustträd-

gården på stora gången midt i trädgården. Der

möter Konongen kl. 5. De hade fött stora Grt-
nadiersmössor med en silfverplåt och Konungens

namnchiffer främst och 4 itända granater på si-

dorne. Knngen exercerade piltarne en stund. De
måste sedan stå orörliga till kl. 11, derunder de

uppåto sin torrmat i ledsnaden. Nu kom Kung och

Drottning med stor svit, deribland Franska Ambas-
sadeuren, gamle Baron Breteuile. Blefvo sedan om-
klädde som Chinesare och förde till Chinaslottet.

Dit kom Kronprinsen, klädd som en Mandarioprins

,

i spetsen för pager klädde som Mandariner. Man
intågade nu i fallfärdiga rum. I fonden af thea-

tern sågs en tafla målad af Hof-Intend. Pasch i

limfärg, ett mästerstycke af 52 alnars längd och

36 alnars höjd, föreställande ett stort vattenfall.

Nedanför i det lugnare vattnet summo svanar.

Bergen voro äkta Svenska. På afstånd kunde en
hvar illuderas. 0m 4 år fick P. sin tafla åter, då
den delades och kriogspriddes. Svanorne och ett
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stycke af bergen och vattenfallet uppsatte Rehn
ännu 1771 efter P—s död på Parterren vid Belle

Vne. Kl. 6 kommo de kunglige åkande till China.

Kronprinsen gick no emot Drottningen, så snart

hon stigit ur vagnen, med slottets nycklar (för-

gyllda), hvilande på en röd sammetsdyna med bre-

da gul 1fransar. Hon kände honom ej strax. Los-
sade så de arme kadetterne ur sitt tvång, blott 2
skulle stå vakt, de öfriga fingo springa omkring
hvart de behagade , blott de ej aflägsnade sig län-

gre, än att de kunde höra trumpeten. Nu åto de

Kunglige i China, hvarunder den bästa musik, Sve-

rige då kunde åstadkomma, uppfördes; men rausi-

kanterne voro osynlige (stodo under granar). Kl.

9 började operan, som varade till kl. 2 om mor-
gonen; derpå bal till kl. 6 om morgonen. Der
voro 2 operor, en hette: Le Berger devenu Roi.

Den andra handlade om Alexander den Store; allt

bestod af 16 alter, utom alla intermederne, 32
variationer i decorationerne, 32 olika baletter och

300 figuranter, utom de vanlige acteurerne. De
spelande voro omkring 50. Men kadetterne —
fingo ingen mat. Ej eller andra dagen, utom hvad

de kunde smyga åt sig. Derefter om aftonen

frossade de med besked och blefvo så öfveiiasta-

de, att de ej kunde retirera sig, utan måste bli

liggande under bar himmel om natten, hvilket myc-
ket misshagade Konungen. Först efter 3 dagar

hemförlofvades de. Drottningen flyttade nu till Chi-

na med sitt broderi och Konungen följde derefter

med sin svarfstol. A. fick undertiden den nåden

att draga svarfbjulet. Andra aftonen uppfördes ett

präktigt fyrverkeri under en Bal masqué. Drott-

ningen antände sjelf en hvit dufva, som flög mot
Konungen." — Konung Adolf Fredrik och hans ge-
mål läto vid Drottningholm på egen bekostnad an-

lägga flere slags fabriks-inrättningar, såsom en

eggjerns- och poler-smides-fabrik, hvarest förfär-

digades allehanda instruraenter och nipper, af fina-

ste slag, ett Holländskt spetsmakeri, samt siden-

bandfabrik. Alla dessa fabriker äro nu nedlagda.

— Vid Drottningholm finnes postkontor, då hofvet

vistas derstädes. Slottet har en ståthållare. Vid

ladugården märkes: Hemmet, ett landtställe upplå-

tet åt ståthållaren. På denna ladugårds gärde ha-

de konung Gustaf I ett af sina läger, under den

tappre öfversten Peder Fredags betal, då han år

1521 belägrade Stockholm.

Drortnio^liuKet i Stockholm stiftades af Carl XI:s

gemål, drottning Ulrika Eleonora, hvilken, på en

tomt, tillhörig Johannis kyrka, lät uppbygga ett

hus, der enkor af bättre stånd skulle åtnjuta fri

boning och underhåll. Stiftelsens tillgångar hafva

sedan efter band ökat sig, dels genom statsanslag,

dels genom kongl. eller enskilda personers gåfvor,

så att dess inkomster nu stiga till emellan 4 å

5,000 R:dr, för hvilken nära 100 fattiga enkor,

eller andra fruntimmer af bättre stånd, här njuta

rum, värme och 2 R.dr B:ko i månaden, hvarför-

utan de mest behöfvande få ett serskildt under-

stod af 32 sk. B:ko månadtligen. Den mest bety-

dande af alla donationer är den Kniggeska, hvil-

ken åtgjorde 12,000 R:dr, utom en tunna guld

B.ko, under namn af Kniggeska pensionsfonden,

hvårföre 10 ogifta fruntimmer eller enkor af me-
delklassen undfå en pension af 100 R:dr B:ko hvar-

dera. Direktionen består af justitie-kansleren , ko-
nungens öfver-hofpredikant samt kyrkoherdarne i

Clara och Jakobs församlingar.

Drottninghögar. Gamla grafhögar med detta

namn förekomma i många landskap, såsom i Na-
verstads socken af Bohus läs, i mellersta Dals-

land, i Småland, Skåne, o. s. v.

DrottningtiliiU» 9 en holme, vid inloppet till Carls-

krona, nära Aspö. Här anlades 1696 ett sjö-

kastell till hamness försvar. Se vidare : Carlskrona.

sYrottuvade (Dröltqv#di). Så kallades, i den gam-
la nordiska skaldekonsten, ett versslag, våra för-

faders egentliga hjeltevers, hvilken användes för-

#
nämligast till äredikter. Vi finna deraf ett stort

antal i de flesta Isländska sagor. Man anser det

hafva sitt namn af dröttin, furste, hjelte. Huf-

vudkännemärke för detta versslag består deri, att

det, utom alliteration, äfven har assonnans, och

saknar så kallad mdlfyUing. I anseende till staf-

velsemåttet delas det i tre arter, nemligen: Tog-

iag
,

egentligt Drottqväde, samt Hrynhenda eller Lil-

julag. Ett prof på egentligt drottqväde må anfö-

ras ur Niala-sagan:

"Här blir trångt på tinget,

bullret går mycket för långt,

sent lär förlikning stiftas,

ledsamt tycks mig detta:

bättre anstår männer

i blod att vapen färga,

gerna stillar jag vargens

matgiriga ungars hunger."

larottottte kallas af några senare fornforskare den

klumpsten i en domkrets, hvarpå domaren hade

sia plats. Den är försedd med en högre sten,

hvilken tjenat till ryggstöd. Ett sådant drottsäte,

med en ofantlig sidosten, ses ännu i den förvå-

nande Blomsholmska domarekretsen uti Bohus län;

men den påstås vara ditförd i nyare tider.

Drucken om Aftonen som en njorn, om
mors;onen som en skjuten örn» ett gam-
malt ordspråk, betecknande: rusig modig, nykter

blödig.

Drudenfot (mythol.), ett tecken, bestående af

trenne trekanter, så sammanflätade i hvarandra, att

de kunna bildas medelst fem linjer. Man trodde att

alla hexor hade sålunda bildade fötter, samt att en

hexa vandrat fram der man såg en sådan femhör-

ning. Deraf har figuren sitt namn. Den ansågs

hafva en mot trolleri skyddande kraft, och nyttja-

des derföre af vidskepligt folk såsom amulett, än

inristad på små metallskifvor, än på stenar, med
det Latinska ordet salus i alla fem hörnen. Det

ritades på trösklarne och utanför stallen. Teck-

net tros hafva spridt sig från Grekland till Skan-
dinavien. Se: Alfkors.

Druder (mythol.), ett allmänt namn för hexor och

andra trollpackor. — Maran räknades ock för en drnd.

ssrufVa, Peter Thure Uerhard, ioskrefs,

enligt tidens bruk, redan som barn vid Uplaods

regemente, i egenskap af förare, år 1769, kale
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348 Dryckeshorn. Drataelkommlstlonen.

år 1783 blifvit befordrad till stabs-kapilen, ut-

märkte sig under kriget i Finland åren 1788

—

1790, tog afsked år 1809 såsom öfverste i ar-

méen, utnämndes år 1814 till vice landsböfding i

Wermland ocb år 1816 till verklig landsböfding i

Westmanland, der han vidtagit flera nyttiga an-

stalter till länets bästa. Upphöjdes i friherrligt

stånd, K. N. O. Dog d. 6 Okt. 1822, i en ålder

af 55 år, barnlös, och det friberrliga vapnet kros-

sades vid hans graf.

Dryckenhorn. Bland de dryckeskärl våra for-

fäder begagnade, var hornet det förnämsta. Det

ntgjorde tillika ett husgeråd och en prydnad, samt

räknades bland boets dyrbarheter. Efter hand bör-

jade man förse hornen med- fötter, för att kunna

ställa det ifrån sig, och med lock, "på det att

icke flugorna skulle falla i ölet under det att gub-,

barne glammade" (Berch). Sedermera utrustades

hornen afven med prydnader och inskrifter; de

senare merendels hållna i en ridderligt-kristlig

dryckesanda. Så har det s. k. Skönabäcks hornet

en runskrift, en blandning af andaktsbön, dryc-

kesqväde och kärleksvisa, t. ex.:

"Gud lage ock veade

Alting til en salig ende!

Den Ridder drak ur gyldne horn. —
Krist gif min kjaereste god nat!" (Sjöborg).

I sagorna, isynnerhet i medeltidens trolldomshisto-

rier, spelar hornet en vigtig roll. Så förärade

konung Halfdan ett horn åt konung Rolf i Dan-

mark, hvilket ljöd en mil omkring, då man drack

derur och några vigtigare händelser förebådades.

Ur horn bjödo skogens jungfrur och rån sina far-

liga drycker åt bjeltarne Olof Tryggvason, Eigil

Skålagrimson, m. fl., hvilka då hemförde hornen,

såsom tecken till sin seger öfver trollen. Syn-

nerligt ryktbart är det Oldenburgiska hornet, som
förvaras uti kongl. konstkammaren i Köpenhamn,
hvilket grefve Otto af Oldenburg skall hafva tagit

af en skön skogsjungfru. Ktt dylikt trollhorn vann

äfven Trolleslägtens stamfader. Han tog nemli-

gen i en julotta, af ett troll uti jungfruskepnad,

ett horn som hade 300 slags färger. Det förva-

rades under flera mansåldrar; men gick förloradt

vid Wexjö domkyrkas brand år 1570. Mest be-

kant för oss är Ljungby horn i Skåne, hvilket

berättas vara taget från trollen under en jullek. —
Dryckeshornen tillverkades af stora tjur- och buf-

felhorn och påträffas ofta än i dag i vissa lands-

orter såsom bordsprydnader. Konung Carl XIV
förärade år 1835 åt de studerande i Upsala ett

dryckeshorn, försedt med en Isländsk inskrift, ocb

prydt af Fogelberg med drifvet arbete i silfver.

Det föreställer Odens möte med Gylfe, invid Thors
bild (en ny tids utveckling ur den förgångna).

Dryck iftr ungdoms fall» ett ordspråk, beteck-

nande: när ungdom slår sig på fylleri, är olyckan

för dörren.

Drysellus, Erland» född af bondföräldrar, stu-

derade först hemma och sedan vid Tyska univer-

sitetet, prestvigfles ej förr än vid 34 års ålder,

då han antogs till hofpredikant hos dåvarande en-

kedrottningen , fick följande året, 1676, Sorunda

pastorat, hvarifrån .han, år 1687, flyttades till Jön-
köping. Född 1641, död 1708. Han var en lärd

man, och har utgifvit åtskilliga skrifter, t. ex.

Lineamenta gloria Suecica; Monarch-Spegel ; det Ma-
homeliska regementet; Kyrkohistoria ö/ver Nya ock

Gamla Testamentet, samt icke mindre än 172 pre-

dikningar.

Dräp kallas i lag det brottsliga handlingssätt,

hvarigenom en menniska dödar en annan. Lagens

straffdom öfver dråparen utesluter dock icke den

allmänna rättigheten, att försvara sitt eget lif

emot våldsamt anfall, skulle äfven den anfallandes

dervid förspillas, likväl måste i sådan händelse be-
visas, att den angripne ej kunnat rädda sig på an-

nat sätt. Serskildt uppräknar lagen vissa fall, då

den dräpte ligger ogild. Sådana fall äro: då qvin-

na frälsar sin oskuld ifrån våldtägt; då den som
bryter edsöre dräpes i sjelfva gerningen; då tjuf,

som gjort inbrott nattetid dervid blifvit dödad,

eller en ogerningsman, som försöker rymma, el-

ler som skall gripas vid det förra tillfallet mister

Hfvet för den, som söker hindra hans flykt, eller

vid det senare sätter sig till motvärn ocb dödas i

sådan strid. Verkligt straffbara dråp klassificeras i

flera olika slag: uppsåtligt dråp; dråp i brådskillnad',

dråp af vållande, allt efter som den brottslige an-

fallit den dräpne för att döda honom, eller afhändt

honom lifvet under påstående strid och träta, el-

ler utan gifvet uppsåt blifvit en orsak till hans

död. Dråp, begånget med uppsåt, straffas med
döden; utan uppsåt begånget, kan det försonas

med böter, eller så kallad mansbot. — Enligt jt-

stitie-statsministerns berättelse *om brottmålen i

Sverige år 1842, äro 23 dråp begångne med vilja,

deraf 21 utaf 27 män och 2 qvinnor, samt 38

dråp begångna utan uppsåt att dräpa, af 38 män
och 2 qvinnor.

Dråp^aden, ett af guden Tyrs tillnamn.

DrKgtighet, den största möjliga varu-qvantitet

,

ett fartyg antingen kan intaga eller bära, räknad

i förra fallet efter kommersläster eller ock tons,

och i senare efter svåra läster, eller ock Peters-

burger-standards.

DrKngliafra eller Drftngeanannshafra kal-

las en del af presterskapets löne-inkomster i Skå-

ne. Den utgör en del af den verkliga tertial-

tiondcn och bar uppkommit deraf, att drängarne

på hemmanen brakade aflönas medelst upplåtande

af en viss jordrymd. Tionden af denna del utaf

de Skånska hemmanen har derföre erhållit ofvan-

anförde namn.

DrKtselkoinuiUalonen i Stockholm. Den in-

rättades år 1813 och är en municipal -anstalt, som
har vården öfver en del af hufvudstadens inkom-

ster, samt tillsynen öfver dess byggnader. Dess

ordförande är öfverståtbållaren. Han utnämner fy-

ra ledamöter ur magistraten, och borgerskapets

femtio äldste välja Ire handlande och två handt-

verkare. Ledamöterne ombytas årligen; men de

afgångne kunna inväljas ånyo. Den 27 Mars år

1846 fastställde Kongl. Maj:t magistratens förslag,

alt drätselkommissionen och kommittérade öfver

stadens börs-, bro- och hamnbyggnader skulle för-
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t|« tiH ett ofria förvaltande verk. År 1837 bt-
feons det, vid en anställd öfversigt af stadens in-

komster och utgifter, att de förra uppgingo till

260,876 R:dr och de senare till 286,130 deri in-

Jberäknad en föreslagen löneförbättring för åtskil-

liga af stadens embets- och tjenstemän, hvarige-

nom således uppkom en brist af 25,254 R:dr.

För att afhjelpa detta missförhållande anhöll drät-

seHcommissioBen hos regeringen om tillåtelse att

förhöja åtskilliga afgifter.

DrOff» kallas i Jemtland, en dryck af hälften öl

och hälften svagdricka.

Drtta;» kallas i Ångermanland en liten släde.

Sröven, den högst belägna sjö i Östergöthland.

•röpner, en guldring, gjord af dvergarne Brok
och Sindri. Den tillhörde Oden och hade den ut-

omordentliga egenskapen, att åtta likadana ringar

dröpo af densamma hvar nionde natt. När Balders

lik brändes, kastade Oden denna ring på bålet;

men Balder sände den, med Hermod, ifrån Hels

boning, tillbaka till sin far.

Dal»b, Pelir, en ansedd läkare, som hade myc-
ken förtjenst om inrättandet af Känsö karantäns-

anstalt och om fattigförsörjningen i Götheborg.

För den förra af dessa förtjenster erhöll han år

1807, af konung Gustaf Adolf, en briljanterad guld-

dosa, och för de senare läto stadens äldste år

1 806 slå en minnespenning öfver honom. Han åt-

njöt på sin ort ett så allmänt förtroende, att un-

der de sista åren af hans lefnad ingenting af vigt

i kommunalväg företogs, utan att han rådfrågades,

ja, då han slutligen icke mer gick ut, ställdes till

och med stadens klockor efter hans ur. Han var

ledamot af vetenskaps-akademien, K. af W. O.

med St. K. och R. af C, XM:s O. Dog ogift i Gö-
theborg d. 6 Jan. 1834, i en ålder af 84 år.

Man har af Dubb åtskilliga skrifter, såsom: Sam-
ling af rön och upptäckter i medicin, tanathushåll-

ning ock fysik; Om sillfisket i Bohus-län, jemte upp-

satser uti tidskriften Läkaren och Naturfor-
skaren, samt vetenskaps-akademiens handlingar.

Vakkeliaat) Islandsspat, är ett slags kalkspat

och således bestående af kolsyrad kalk, samt till-

börande slägtet carbonater, som är fullkomligt

klar och genomskinlig, samt till figuren en rhom-
boid eller paralellipiped, innesluten inom 6 noggran-

na rhomber, i följd hvaraf den bar egenskapen att

visa dubbla alla de föremål som skådas derigenom.

Den förekommer isynnerhet på Island, hvaraf den

äfven fatt sitt ena namn; men äfven på några

ställen hos oss, såsom vid Brattfors jerngrufva

och Bäsinge öde grufva i Dalarne.

Dnbtonlng; är den högtidliga akt, hvarigenom nya

ledamöter upptagas i en riddare-orden. Den sked-

de ibland medeltidens riddare med svärdsslag, efter

föregående pröfvoår»och tjenst, ofta på valplat-

sen efter vunnen seger. Nu, sedan riddare-ord-

narne blott äro en form att utmärka personer,

hvilka anses förtjenta af belöning, är dubbnin-

gen likväl bibehållen. Utnämning till riddare

sker af konungen allena; dubboingen åter verk-

ställes antingen af konungen sjelf i ordenska-

pitel, eller, å hans vägnar, af äldre ledamö-

ter utaf orden, så att kommendörer dubba rid-

dare. Vid dubbningen aflägger den nye riddaren

sin ed och beklädes med ordenstecknet, samt vid-

röres med svärdet tre gånger öfver venstra axeln

,

af den som förrättar dubbningen. Akten föregår

stundom i kyrkan. Enligt Svenska ordens-statu-

terna af år 1748, skulle serafimer-riddare dubbas i

Riddarbolms-kyrkan, de öfrige på konungens eg-
na rum.

araben. Ätten härstammar från en Michael DA-
»en, som i medlet af 1500-talet var Ludi Mo-
derator och rådsförvandt i Lutxen. Hans sonson,

Andrest Ditte», inkom år 1624 till Sverige,

der han blef kapellmästare och hof-organist. Han
har satt musik till en ballett med sång, hvilken upp-
föides vid hofvet på änkedrottningens befallning.

Hans sonson

Dtiben, Joakim von, är stamfader för den

adliga ätten Duben, hvilken från honom delat

sig i flera grenar. Han ingick i kansliet och
adlades såsom referendarii- sekreterare år 1707;
men steg småningom till statens högsta värdighe-

ter, så att han utnämndes till hofkansler, kansli-

råd och riksråd, samt friherre och grefve, hvilken

sista heder likväl vederfors honom först några

månader efter hans död. Någon tid åtföljde han

konung Carl XH:s fältkansli och blef fången

vid Pultawa. Förd till Moskwa, måste han hår

tillbringa tio år; men fick likväl hemresa något

förr än de öfriga Svenska fångarne. Han var måg
åt erkebiskop Spegel, och, enligt Hammarskölds
yttrande, tyckes "denna slägtskapsförbindelse med
en poet, ensamt hafva bestämt honom att, trötts

sin torra känsla och inbillningskraft, våga några

försök på rimmarebanan." Detta omdöme är kan-

ske nog strängt, enär hans arbeten icke särdeles

eftergåfvo öfriga samtida Svenske skalders. — Man
har af honom Andeliga sånger, författade under

fångenskapen i Ryssland, samt öfversättningar af

Boileaus Art poétigue, jemte flera andra af Boi*

leaus skrifter. Född 1671, död 1730.

Dttbeo, Magnus WlUiélin von, frih., född

d. 12 Febr. 1814, blef student i Lund år 1828,
och efter att med utmärkelse derstädes hafva af-

lagt de vanliga lärdomsprofven , blef han år 1835
med hedersrum filosofie magister. Utnämndes d.

23 Mars 1838 till docent i botaniken och er-

höll 1839 två års tjenstledighet, för att öfvertaga

en lärare-befattning vid vetenskapliga afdelningen af

handels-institutet i Götheborg. Erhöll 1841 an-

slag af kongl. vetenskapsakademien till en veten-

skaplig resa i Westergöthland och Bohuslänska

skärgården. Förordnades 1842 att förestå in-

tendentsbefattningen vid naturhistoriska museum i

Lund, samt utnämndes följande året till adjunkt i

zoologien och intendent vid nämnde museum. Fö-
retog i Maj 1843, med understöd af allmänna me-
del, en vetenskaplig resa i Norrige och uppehöll

sig der till Augusti 1844. Återkommen till fä-

derneslandet förordnades han att förestå naturhi-

storiska professionen, höstterminen sistnämnde år.

Insjuknade i Maj 1845 och dog d. 9 Aug. samma

år. Dubens arbeten anses äga ett utmärkt veten-
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mmétt.

skapligt värt*. H*n ägd* icke alfedftft éfé» »-
dom och skarpsinnignet, iriom det Alt åt hvilket

« kem företrädesvis egnnde sitt arbefsamm* Rf; han

knde äfven iaoffi de humanistiska vetenskaperna Otfnå-

liga studier , soita gåfvo åt hans författarskap én

egen lyftning ock årt hans stil etf särdeles behag.

Hans atgifaa arbetes äro följande : Rmtmetdiiö pkm-
torum in regioM Landscronensi etesemtttm; Cok-

spectus vegetaiionis Scanias; Handbok i vé&hritots

tahitfy* familjer; om Mu$ betuHiHts; De fahrita

cerpori* imectorum; Bidrag fiU Norrig&é kaftfåuno.

I Aktning med en Norsk naturforskare , doktor

Korea, otgaf Diiben: om ffohflttriema* hudskelett;

IchtyologUk* bidrag, samt om Skahdinatnem ecM-

wotiermer.

aM«eai^Vea^iMMIia> atiAlet. Dettä namnkon-
niga högmål åtalades om hösten år 1832, då ma-
jorerae, friherrarne Duben~oofe Vegesacb arreste-

rades. Anledningen var étt bref , hvilket den se-

nare skoHe från Berlin bafva skrifvit till den för-

re, kom då vistades i Wien, och hvaii han upp-

drager åt honom, att tala rid prinsen af Wasa
Är kaos räkning. Det var isynnerhet ett den
förekommande ställe: "Dagen för innan jag reste

vem vi några hofvudmän af oppositionen tillsam-

mans och kommo öfverens, att ingen annan bjelp

finnes för Sverige, än att få prinsen på tbtW,
bvilkeC ansågs vittnande om förrädiska stämpHn-
gar. De begge anklagade nekade fill brefVet, hvil-

ket för öfrigt aldrig kommit till sin adress. Fle-

ra vittnen hördes; men ingen upplysning vanns,

hvarken om brefvet eller om några andra stämp-

Hngar. Som det emellertid icke kunde bestvidas,

att de haft brefvexHng och umgänge med prin-

sen af Wasa, dömdes de, enligt 1812 års för-

fettnrag, till evig landsflykt ooh affördes i Maj
månad 1833 till Tyskland. Genom den amnesti,

9ém utfärdades d. 20 Okt. 1834, fingo de likväl

rättighet att återkomma till fäderneslandet.

Wåm dmger* Denna lek förekommer i Uplattd,

Södermanland, östergötblaod , Småland och Fin-

land. Sällskapet sätter sig i en krets, ock en

pérsén tager en hoplindad näsduk, eller något dy-

likt, ock kastar den på någon annan, under ut-

rop:
nDu duger !" Den andra frågar hastigt: "hvar-

fcill?" — Den kastande uppger en egenskap eHer

färdighet, efter ögonblickets infall, såsom: sprin-

ga ärender, hoppa kråka, stupa kullerbytta, gå
på styltor, m. m. På detta sätt sändes näsduken

omkring, från den ena och till den andra, med
största möjliga hastighet. — Lekens munterhet och

lif beror naturligtvis af de löjliga eller artiga egen-

skaper, en hvar hittär på att tillägga den andra.

(ArwidiBon , Svenska Fornsånger, Del. III.)

sfcaell eller Kavig, fordom ett vanligt sätt att

afgöra enskild ta tvister, sedan ett medel att inför

domstolen bevisa sin rätt, är nu mera i båda des-

sa fall strängeligen förbjudet. I den äldsta forn-

tiden var envigeskampen ett af de sätt, hvarpå

sjelfhämndeu utöfvades, och derigenom införlifvadt

med våra förfaders kela tanke- och handlingssätt.

Genom kristendomens inflytande och i allmänhet

genom en stigande bildning blef lagen småningom

gtÖnndé * sjelAftmndens ståUtf. Ordning och skf€k

alridde dock länge med den gamla vildheten. La-
gen underhandlade först méd blodshämnden oeb

det var redan en stor vinst, om densamma kunder

inskränkas och lagligen ordnas. Ett medel deftSl

far att bestämma lagliga dueller, eller envig in-

för domstolen. De betraktades dock äfven ut én

annan synpunkt, såsom ett slags Guds dom och
således såsom ransakningsmedel. Att den råa styr-

kans utslag kunde anses såsom ett sanningens prof,

såsom en Guds röst, bevisar ännu mycken råhet i

sederna. Småningom försvann1 äfven denna", men
duellerna fortfoW, såsom ett prof på ridderligt

mod!. Särdeles ansågo krigare och adelsmän: knappt

något annat sätt värdigt och passande, att af-

göra tvister -och försvara sin ära. På den tid,

då Svenska adeln sväfvade i fara att förlora sin

Verkliga magt, och dess ridderliga sinnelag i sjetf-

va verket börjat vanslägtas, Visade sig en särde-

les ömtålighet om alla den ridderliga värdighetens

yttre tecken. Då pröfvades äfven en strängare

mgskipning nödig för att hindra och bestraffa do*

eller. Det s. k. duellsplakatet utfärdades år 168$.

Inledningen till detta dokument innehåller en allvar-

sam klagan öfver den sidvördnad, som visades

den lagliga samhällsordningen genom dueller och

slagsmål. Alla sådana förbjudas vid 2,000" ddr

sttttts vite, två års fängelse och tjettstens förlust

för embetsmän, samt dödsstraff för den som i duell

spillt menniskolif. Den som stupat borde begfäf-

vas utan religiösa ceremonier, och straffet gälidé,

med undantag af lifvets förlust, äfven om blott

v utmaningen blifvit antagen eller gifven, ehuru

terklig duell icke inträffat. Den enda förmildribg

som medgafs, bestod i rättigheten att lösa sig fri

ifrån det senare årets fängelse, med ytterligare

2,000 d:lr s:mt. Deremot stadgades enahanda straff

för sådana förolämpningar , hvilka plägade föranleda

dueller, vare sig att man öfverfallit en annan
nmed skymflige Och oquädes ord, föracbteligit skuf-

fande och skjutande, hugg och slag, samt hotande

med käpp eller hand eller annat", och slutligett

förbjuder konungen alm ansökningar om nåd för

den, som bHfvit dömd enligt detta påbud. Att

denna lagstiftning serskildt afsåg ridderskapet och
adeln samt krigsbefälet nämnes uttryckligen och

med tillägg, att
n
tbe slagsmåbi som skie af nedri-

ge folck och gemene man äro rnthet vidare mente,
än att the skola förblifva vid Sveriges beskrefhe

lag och förut utgåtagne ordinafttier." Detta duells-

plakat var dock ingalunda det första; ett dylikt,

ehuru med mindre afgjorda straffbestämmelser var

redan utfårdådt 1662, och bevis saknas icke,

att det fördrogs med mycken otålighet af rid-

derskapet och adeln. Dess förnyande 1682 Var

ingalunda öfVefflödigt. Sedermera utkommo åt-

skilliga förklaringar öfver serskihHa frågor rö-
rände duellsplakatet, och slutligen förnyades det-

samma i sin helhet år 1738, utan att några
större förändringar stadgades, med undantag att

fängelsestraffet utbyttes emot landsflykt. Året
derpå, 1739, utkom en kongl. förordning, som
ttpplifvade 1082 års duellsplakat, hvilket änuta ir
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dueller.

VtaMM» skam i Åre socken *4 Jemtlandi ap-
Jades år 1658 invid liften i socknen, 1 mil från

Jure kyrka; mea ödelades, efter riksens ständers

hesjut, 1734, och visar du endast förfallna mn-
jar och vallar. — J Rbyzelii Svio Gothia Manila,

*, 54, uppgifves den vara för andra gången upp-

nppbygd år 1700.

IPmflittk (Falco palnmbarius), en till roftöglarnes

ordning börande fogel, af 20—24 tams längd;

4>fvan svartbrun, änder bvit, med tvärgående bruna

streck på bröst och mage, jemte fina långtgå-

ende spollinjer. Hannen år mindre ån honan; men
begge könen till färgen Jika, ungarne detemot på
ryggen brungrå, med galaktigt bröst och mage,
samt längsgående bruna fläckar. För öfrigt omväx-
lar färgen på mångfaldigt sått hos olika .individer.

Pen lefver i engifte, förekommer allmänt i Ma
riket; men flyttar om vintern till sydligare länder,

der några standom qvarstapna. Under fortplantnings-

tiden uppehålla de sig i stora, helst bergiga sko-

gar. Honan lägger i slutet af April, eller början

af Maj, 3—4 blåaktigt eller grönaktigt hvita,
(

brunfläckiga och strimmiga ägg, uti ett näste i

do högsta träden, och om hon dödas .änder tigg-

ningstiden, rufvar hannen äggen och uppföder on-

garne. Födoämnena åtgöras blott af djurämnen,

ecb som dufhöken är modig och djerf, angriper

ilen så väl mindre fyrfota djur som foglar. Man
har till och med exempel derpå, att den angripit

hastar och menniskor. Ekström berättar i sin Be-
skrifning om Mörkö socken., att en torpare i nämn-
de socken blef, i April månad 1821, angripen af

en hök , hvilken sårade honom illa uti ansigtet och

halsen, och 1826 d. 47 Ang. blef en skogvaktare

angripen af en hök, som sökte rifva honom i an-

sigtet, men blef dödad af honom. Såsom en skad-

J||g roffogel förföljes dufhöken allmänt, och skot-

tes dels i flygten, dels fångas i hökbur, med sax

eller på flere andra sätt.

ptafflin* (Ervum hirsutum), en årlig växt, hvilken

förekommer allmänt bland säden i åkrarna, och

förorenar denna, samt bör derföre genom sållning

frånskiljas.
/

Pftfira» Dufst (djup). Namnet på en af böljor-

na, Ågirs och Råns döttrar.

fltapfvfi (Columba), ett fögelslägte, hörande till sparf-

foglarnes 2:a nnderafdelning, gångfoglar, hvaiaf

trenne arter förekomma bos oss. De utgöra of-

fergången från sparffoglar till hönsfoglar, likna

i vissa fall de förra, i andra de senare. Näbben

är kort, rät, hoptryckt, öfverkäkenpå midten tnnr-

oare, mot spetsen tjockare, hvälfd vid bräddarne

skjutande öfver andre käken, i spetsen nedböjd,

vid roten täckt af en tjock naken uppsvälld hud,

under hvilken näsborrarne bilda en långsgående

springa på sidan , vid midten af näbben. Benen ocb

fötterna äro föga utbildade och korta; vingar-

na deremot temligen långa och andra vingpen-

nan längst. De ragga blott en gång om året,

båda könen äro nästan lika; men ongarne olika

de gamla. Vistas merendels bland stora höga tråd

******* m
i skogen *Jl*r branta b*flgskli*M* må aJriwta,
W10* på ett uppböjd t ställe, sitt naste nf
riskvistar. Födoämnena |>estå af växtämnen, eäs>

4ele* frö»r jDufvome hndn sig i matten och lefy* i

engifte; men samlas om hösten i stora skaror. IJEn-

nan lägger blott 2 hvita enfärgade ägg i snudnft
men flera kuJJtar om året, och ungarne qvarstanpa

4 boet tills de blifva flygfärdiga. Se vidare: Ä/«p-
dvfva, Ringdttfw, Skogsdufva.— En gammal sägen

om turfurdufvan förtäljer, att bon kom flygande,

satte sig öfverst på Christi kors och såg sorgsen

ned på den lidande, bvarvid pon snokade med sitt

änap bibehållna läte:
n
*nrrie, kurrie, kurrie!" hv*l~

Jtet skulle betyda: Kyrie, eljer "Aerre, åen*, herre t
9

Sedan den tiden är bon ajdiug mera glad, ntan

far städse kring jorden och upprepar sitt sorg-

liga;
"
Kyrie, kyriel

n

jp«f>js« Bn gammal ätt, dels Finsk, dels Svensk.

Den Svenska härstammade från Håkan Larsson,

hvilkep adlades år 1594, ocb den Finska från «en

Bengt Dufva, em lefde år 1450. Den år 1£?5

på riddarhasei introducerade ^atejr IftsjCni ftill

Munkaby, lefde ännu år 1647 och kallas i nämn-
da års registratur:

nen ogudaktig saHe." Ämfrp-
aom berättas, att han var ogift, men hade .6 oåk-
ta barn, hvilka dogo bvar efter annan och begrfff-

wos i en räfgrop, der fadern slutligen sjejf blef

begrafven.

lPmfvsit Wlusel OloCeaon* till Bergshammar
och Marsäng, blef år 1603 slottslofven #Iver $took-
bolms slott och län, och kallades tre år senare

till konung Carls sekreterare. År 1612 blef ban,

såsom det hette, "vår och riksens sekreterarn i

Svenska saker och handlingar." Han dog år 1615.

IS<*!***, leaaa» son till Bengt Larsson Dufna,

hade i 30 år tjent på flottan, och blef år 1643
landsböfding i Österbottens norra prosten och
Uleåhorg; men hvilket emk^te han icke länge in-

nehade, emedan han följande året, under hemresan

till Stockholm från sitt höfdingedöme, drunknade

tillika med sin hustru och fem barn.

DuCvav» betyder modig, efter Ångenaairiands-dialekt.

Durvau v&ånte ba em Hök, mch #r^4tmn
est stark. Med detta ordspråk menas, alt utflp

öfverhet och fruktan gör man sällan det godt är.

pamfweelaj* mekaniska verkstad. Se: Motala.

JSufvefot (Geraninm columbinum), en årlig växt,

hvilken förekommer i de sydliga landskaperna, på
öfvergåogs-formationer, och har, likasom hela släg-

tet, vackra blommor.

l**Xvepäc, en egendom i Nacka socken af Södnr-

maolands län, är belägen på en udde i Saltsjön , 1

mil utanför Stockholm. Erkebiskop Gustaf Trolle

var år 1517 hårdt inspärrad på Stockholms slott

af Sten Sture d. y. och Gustaf Eriksson. Då de

fingo veta, att en Dansk hjelpsändning anländt

i skären, ryckte de ut till Dufvenäs, hvarest fien-

den landstigit, och angrepo honom så manligt,

att han måste draga sig tillbaka. Gustaf Eriksson

deltog här för första gången i striden, och hans

tapperhet bidrog ej litet till segern. Sedan Dan-

skarna lemnat fältet betäckt med döda, flydde de

till sjös och hämnades med härjning på kusterna.
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352 »MfrenlU-klACk. Dolgadrap.

9«ffVeitMfl-hlaek » ett berg i fura socken rf Da-

larne.

aittffVe-trttde kallas i några landsorter ett stycke

tradesåker, som helt och hållet omgtfves af be-

sådd åker.

•mfveÄgr** harpungar (Cucubalus benen), en mång-

årig växt * som förekommer på åkrar, torra ån-

gar och sandfält, och har tvenne varieteter, hvar-

af den ena, med tjockare blad och krypande stjelk,

växer vid hafsstranden. Roten skall vara använd-

bar såsom nödbrödsämne, och sjelfva örten till an-

bringande af bran färg på ylle.

Bakat, ett i måaga länder förekommande mynt,

vanligen, ocb hos oss alltid, af gnid; men äfven

nti flera Italienska stater af silfver, samt att Spanien

till och med af koppar (Dacado de Vellon). Nam-
net är härledt af Italienska ordet Duca, hertig:;

emedan en sådan vid namn Longino var den för-

ste, som låt pregla sådant mynt. Vid medlet af

16:de århundradet var det hvar och en som ägde

gnldgrnfvor tillåtit att pregla dnkater, och det gäll-

de då för en stor ära, att hafva sitt vapen på det-

ta mynt. I Sverige slogos dnkater först af Johan

Hl, åren 1569 och 1570; men sedan ej förr än af

Gustaf II Adolf, som lät pregla sådana, dels en-

kla, dels dubbla, dels ännu större, t. ex. 5 till

1O-dubbla, ej allenast här, utan äfven i Tysk*

land (i Augsburg och Erfurth), med Svenska riks-

vapnet på frånsidan, och slogos sådana till och med
ännu ett par år efter hans död, med hans namn.

Christina och Carl X slogo äfven ej allenast en-

kla samt dubbla, utan ock större dukater. Carl XI

började först (1691) låta slå j dukater, och så-

dana, äfvensom halfva enkla samt dubbla slogos ock

af Carl XII. — Enligt 1835 års mynt-förordning

preglas nu enkla, dubbla och fyrdubbla dukater

sålunda, att af ett skålpund viktualievigt fint guld

utmyntas 125 enkla dukater, samt dubbla och fyr-

dubbla i förhållande dertill, sedan guldet förut

blifvit lojeradt med koppar, i förhållande af 2 de-

lar på 80 delar, i följd hvaraf dukaternes guld-

balt eller korn utgör -nnny» och de enklas vigt

eller skrot 1 qv. 3,375 ass vikt. vigt.

Diikat&juld kallas sådant arbetsguld, som är af

samma finhet eller guldhålt som dukaten.

IMMcer, Carl Gustaf» var född i Lifland, hvilket

då lydde under Sverige, och egnade sig från för-

sta ungdomen åt krigsståndet, hvilket äfven varit

hans faders, blef general-adjutant hos Carl XII och

följde honom, alltifrån slaget vid Klissow, på de fle-

sta af hans fälttåg, samt steg derunder i grader,

så att han år 1710 var general-major. Förut ha-

de han vid åtskilliga tillfållen ådagalagt många
prof på ett oförskräckt mod. Sålunda stötte han,

vid Wilna, i spetsen för en mindre truppafdel-

ning, på 7,000 Ryssar och Lithauer, slog dem
oaktadt deras öfverlägsenhet, och intog staden,

der han gjorde ett rikt byte. År 1709 hade

han en lika lycklig träffning mot Ryssarae, hvil-

ka förlorade en mängd döda och fångar, 1,000

hästar och större delen af sin tross. Fången
vid Dniepern, jemte hela Svenska hären, fick

han likväl resa hem på sitt hedersord. Här an-

vändes han genast, och kommenderade reserven i

slaget vid Helsingborg. Följande året skickades

han dfver till Pomern, der han förjagade Ryssar,

Sachsare och Danskar, följde sedan Stenbock un-
der dennes tåg till Holstein och blef sårad i slaget

vid Qadebusch. Carl anförtrodde honom nu befä-

let i Stralsund. Rörande var de begge hjeltarnes

möte vid Carls oförmodade ankomst till staden,

natten emellan d. 10 ocb 11 Nov. 1714. — D.

försvarade staden i det yttersta; men måste slut-

ligen kapitulera i Oktober. Det tilläts honom på
sitt hedersord, jemte några andra högre officerare,

resa till Hamburg för att sköta sin helsa. Här fick

han dock icke länge qvarstanna; ty hans konung
kallade honom att taga befälet öfver hären mot
Norrige. Vid Carls ankomst dit, förklarade han
sitt välbehag öfver Dökers åtgärd, och yttrade

skämtsamt, så som han kunde skämta: "Generalen

har gjort mera än jag väntat; om jag kommit mig
rätt ihåg, skulle jag ännu längre hafva blifvit

härifrån." Han anförde sedan hären under konun-
gen, intill dennes död, ocb var efter denna olyc-

ka, såsom äldste general, sjelfskrifven att yttra

sig i frågan em thronföljarc. Han förklarade sig

för hertigen af Holstein, med vilkor att denne af-

sade sig enväldet och åternpplifvade Gustaf Adolfs

regeringsform; men när den unge fursten, be-
tagen af sorg öfver sin morbrors fall, ej kunde

fatta något beslut, sade Duker på sitt okonst-

lade soldatspråk: "Nå, kan han ej vara en karl,

så må han vara en käring! Nu är det dessutom så

godt som försent; oss fattas intet regent!" D. ii»

kallades samma år i riksrådet , utnämndes till fält-

marskalk, president i krigs-kollegium, friherre och
slutligen grefve. Född 1663, död 1732. Han
kallas "en redlig, hastig och orädder herre; med
erfarenhet att begagna, höll han af att synas, bå-
de bepröfvadt mod och tjente berömligt."

Unkpenninajar kallades fordom i vissa landsor-

ter den afgiften till presterskapet, som erlades af

hvarje församlingens medlem, då han begick den

heliga nattvarden. Nämnde afgift betalades vid

sjelfva den högtidliga akten, på det sätt, att pen-

ningarne efter nattvardens begående qvarlemnades

på altaret. Det anstötliga i sjelfva sättet föran-

ledde sakens afskaffande under konnng Carl Xfcs

tid. Såsom ersättning åt presterskapet påbjö-

dos i dess ställe s. k. offer, hvilka äfven beta-

lades i sjelfva kyrkan. Snart afskaffades äfven

dessa och ersattes genom en förhöjning af de s. k.

påskörena. Dukpenningar brukas likväl ännu i vis-

sa Svenska landsorter.

DuIdehatt* I folksagorna omtalas ofta denna

hatt, hvilken vanligtvis innehafves af någon jät-

te, bergakung, o. s. v., 'samt säges hafva egen-
skapen, att den, hvilken är iklädd en sådan hatt,

dermed kan göra sig osynlig.

Dulgadrat» kallas i de gamla lagarne det brott,

bvarigenom menniskolif blifvit spildt , utan att ger-

ningsmannen kunnat upptäckas. I sådant fall ålåg

hela häradet att erlägga böter. Detta utgjorde ett

slags gemensam ansvarighet för allmänna säkerheten

,

en fridsgaranti af samhället. Denna ansvarighet ålåg

,
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aader olika omständigheter, bas- och jordägaren,

eller byalaget, eller hela häradet. Böterna dela-

des emellan målsäganden och konungen, hvårföre

afven dulgadråps-böter pläga uppräknas ibland kro-

aans inkomster i äldre tider. Så väl namnet som
saken qvarstår i nu gällande lag. Häradet botar

100 d:)r for sådant dråp, hvartill den skyldige ej

inom natt och år kan upptäckas, och böterna de-

las, såsom fordom, emellan kronan och målsäganden.

Buiubi Imf. Så kallades fordom Bottniska viken.

Bnmky, Hans» född i Schlesien år 1686. An-
ställd som page vid ett hertigligt hof, hade han,

endast 17 år gammal, af den unga furstinnan blif-

it förledd till ett otillbörligt förhållande. Ån-
gerfull öfver ett fel, som hans sedliga känsla

strängt ogillade, och fruktande dess följder, flyd-

de han till Svenska hären, blef der anställd så-

som volontär-officer och tjente sig upp till kapiten;

men föll vid Pultawa i Rysk fångenskap, hvarun-

der han vistades i Tobolsk. Återkommen härifrån

år 1723, fick han af en sin vän, majoren von
Borning, Tranby hemman i Alanda socken af Up-
land , att innehafva under sin lifstid. Efter Rornings

död lemnade han det likväl frivilligt till dess yng-
ste son, och åtog sig i stället förvaltningen af

Skälby sätesgård, icke långt ifrån Stockholm, der

han afled år 1764.

•amme-mosse är belägen icke långt ifrån Jön-

köping. Den har omkring 4 mil i omkrets, samt

större och mindre holmar, betäckta med vackra

ängar och någon skog. Öfver denna mosse går

Tågen från Jönköping till Götheborg. Nissa-ån

har i densamma sitt ursprung.

Mina 9 passagen öfver och slaget vid, är en af

Carl XII:s förnämsta bragder och det tillfälle,

hvarvid han utvecklade den största strategiska

skicklighet. Planen härtill var uppgjord af den

snillrike, då nära 80-årige, Dahlberg. Öfvergån-

gen skedde den 9 Juli 1701. Sachsarne kom-
menderades af fältmarskalk Steinau, hertig Fer-

dinand af Kurland och general Pajkull ; men dref-

ros tillbaka med en förlust af 1,000 man och 36
kanoner. Svenskarne förlorade endast 300 man.

Itwna- och DElffiu-hed, dit Angantyr bjöd Hun-
nerne till strid.

sBvnckel, JUaria Dorotfiea, född Alten, och

gift med pastorn vid Tyska församlingen i Gö-
theborg, Dunckel. Hon föddes i Stockholm den

13 Mars 1799. Hennes fader var sekreteraren

Mårten Alten. Redan som barn röjde hon mycken
böjelse för vitterheten, och skall t sitt nionde år

hafva skrifvit en mindre theaterpjes. Vid 14 års

ålder ntgaf hon en öfversatt komedi : Receptet, och

vid 18 år ett af henne författadt skådespel: För-

lofningen. Sedermera har hon utgifvit Dramatiska

och lyriska försök; Smärre poemer; Två systrar i

östergMland ; Pensionsvdnnerna ; Wilhelms brefoex-

Ung; Johan Huss, ett historiskt-religiöst skalde-

stycke; Valda Skaldestycken af Schiller, jemte flera

Översättningar.

•suieyr. En af de fyra hjortar, som vistades

under asken Ygdrasil och beto knoppar af den-
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Braka-kalla* kalks några höga berg och hac-
kar vid Jönköping.

Dunkefon eller Uluaoa back, i Ögknda soc-

ken af Westergöthland, nedrinner nti en flokalks-

ränna emellan Warnhem och Ulunda, går under

•n åkerlycka vid pass 200 alnar, framkommer åter

ur jorden och drifver en qva ra. Då flod inträffar

rymmes ej vattnet i sin vanliga fara. Vid en
ovanlig flod, förorsakad af så kalladt skyfall, i

början af Juli månad 1811, upptäcktes att bott-

nen på många ställen består af sådan skiffer, som
nyttjas till skrifhällar.

Bunker, en socken, med lilja Malroa, bör till 1

kl. konsist, år belägen i Strengnäs stifts dom-
prosten, Willåttinge härad af Södermanlands län,

l mil N.O. från Malmköping. Inom socknen finnas

goda jerngrufvor, och icke mindre än^ 24 sjöar.

På prestgårdens äng är en god helsobnmn, upp-

tagen omkring 1680 och sedermera begagnad.

Socknen består af 41} mtL och har 1,720 invå-

nare. Dess areala yta belöper sig till 26,314
tunnl., af hvilka 2,980 äro sjöar och kärr. Adr.

Malmköping.

Hunkerslieden , en stor skog i Södermanland.

HuakersJOn är belägen i Södermanland.

INiust benämnes af jägare de finaste sparfhageL

Danstorp* bro öfver ån Lidan, åtskiljer Skå-
nings och Barae härader i Westergöthland.

Whn Pay, Kdvard, född i Schweitz år 1770,
sökte han, redan ung, sin utkomst i främmande
länder och kom dervid till Stockholm, der han an-
ställdes vid kongl. theatern såsom violinspelare och
sångare samt gjorde särdeles lycka både genom sin

vackra röst, sitt li fl iga spel och sina intagande

nmgängesgåfvor. Hans delaktighet i ett gladt, en-

skildt sällskap, der man sjungit visor af republi-

kansk syftning, ådrog honom likväl den strängt

monarkiske Gustaf IV Adolfs onåd, och han för-

visades från Sverige år 1800. Han kom nu till

Köpenhamn, blef der anställd vid theatern, i sam-
ma egenskap som han varit i Stockholm; men en

motgång af annat slag vållade hans förvisning äf-

ven härifrån, år 1808. Man påstod nemligen, att

han gjort alltför mycken lycka hos ett fruntim-

mer af hög rang, och detta troddes hafva föran-

ledt hans aflägsnande. Genom 1809 års revolu-

tion stod Sverige honom ånyo öppet. Han åter-

vände dit och anställdes vid kongl. theatern så-

som sångare och kapellmästare. Roler af det

glada, lätta slaget voro hans egentliga falt,, och

isynnerhet var han oöfverträfflig i Don Juans.

Han var tillika en ganska god violinspelare, och
hans konserter vunno mycken framgång. Så-
som kompositör var han ganska lycklig. Ope-
ran Björn Jernsida blef aldrig fullbordad; men
hans 3:ne stycken: Ungdom ock dårskap, Batder

och Den romanetka flickan vunno bifall. Lyckli-

gast var han likväl i den bekanta trion: Agander

och Pagander, hvilken kan anses såsom ett mäster-

stycke i sitt slag, och i en polonäs samt i musi-

ken till tillfallighetsstycket Föreningen. En slag-

fluss slätade helt oförmodadt hans lif i Stock-

holm, d. 2 April 1822.
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Dwneuu* lawwl» fysicos professor i ffpsala,

från 175? till 1787, då han fickafsked. Ansågs för

en ganska skiokfig fysikus, och blef, såsom sådan,

Invald i veteoskaps-okimoniten; nen uteslöts der-

ifrån efter några års forlopp, emedan han icke

jlrt iriemnade någon afhandtiag eller något ron.

Denna försumlighet lärer bafva varit en följd af

lians oordentliga lefnad; emedan han på ålderdo-

men Mifvit angripen af ett omåttligt begår eller

starka drycker. Född 1719, död 1769. En följd

af Durmi oordeatligbet var, att eakaa efter hans

död råkade i den yttersta nöd. Man har efter ho-

nom 35 dissertationer, (Ukatt titl förelfonmjar öf~

ver naturkunnigheten, samt en affcandling om lo-

garithmers nrsprang oeh bruk.

IHurclimareefi kallas en 'krigahårs tåg genom lan-

det. For sådana tillfallen år koonngamngten be-

klådd med en serskild rättighet att utkräfva un-

derhåll, dock endast i lifsmeool, för den genom-

tågande troppen. Regeringsformens 74 % stad-

gar denna rättighet, såsom dea enda konungen

har, att utfordra något slags krigsgärd, utan

ständernas beviljande. Och äfven denna rått är

inskränkt, ty den kan åga rom blott under

krigstid, samt innefattar icke någon beskattning

utan blott ett lim, ehuru ett tvångslån, oeh skall

betalas af staten. Sjelfva. priset nr bestämdt i

grundlagen till hälften mera an markegångspriset,

och lånet får utfordras endast vid hastiga mar-

scher från en ort till anorna, icke för trupper

som bHfvit förlagda i Säger. För öfrigt är det

vid väpnade truppers marscher, äfven i fredstid,

en skyldighet för invanarne i landet , att emottaga

dem till tnqvartering.

Duréel, eller Itareti, Masrarna, föddes år 1617

i Norrköping, der fadern var (borgmästarn och stod

i så högt anseende, att Gustaf II Adolf velat upp-

höja honom i adligt stånd, en ära, hvilken seder-

mera vederfors hans fyra söner, och först bland dem
den här ofvan nämnde, som var äldst. Detta skedde

år 1646, då han, efter att faafvn varit använd i

åtskilliga uppdrag såsom Svensk agent, redan var

resident i Köpenhamn. En berättelse, af honom

insänd år 1652, till sin regering, om förhållanderna

i Danmark, anses såsom ett mästerstycke af grund-

lig kunskap och vidsträckta statsmanaa-insigter.

Han befordrades sedan titt lagman, eller, såsom

det då kallades, landtdomare i Halland, och stats-

sekreterare; men fortfor att såsom Svensk resident

vistas vid Danska faofvet, hvilken befattning han

lemnade först år 16S7, då han insåg omöjlighe-

ten att i godo uppgöra tullfrågorna båda rike-

na emellan. Efter Carl X» död hade han upp-

drag att ordna liqvidea med de Danske adelsmän,

hvilkas gods under kriget blifvit förlänta åt Sven-

skar. År 1666 blef han vicepresident i Götha

hofrätt, kurator för Lunds akademi och slutligen

landshöfding i Christianstads och Blekinge län. Dog
utan manliga efterkommande, d. 26 Sept. 1677,

på en resa till 8tockfaolm. Lunds akademis eko-

nomiska stat är uppgjord af Duréel.

»uren*, JFohan, en SkottSk thoolog i första

hälften af 17:de århundradet, som mycket nitäl-

skade för en förening mellan Lutherska och refor-

merta bekännelserna, och för detta ändamål äfven

besökte Sverige år 1636, liksom han i samma
ärende vände sig till alla församlingar af de «f-
vannämnda bekännelserna. Dunens omfattades nf
Axel Oxenstjerna med mycken välvilja. Han sam-
talade med alla landets mest utmärkte theologer,

ibland andra med drottning Christinas lärare, Jo-
hannes Mattbia?, hvUken helt och hållet ingick på
hans förslag. Prästerskapets envishet och ofördrag-

samhet lade likväl hinder i vägen för framgången of
hans ädla bemödanden, och han måste lemna lan-
det. Först önskade han likväl erhålla ett betyg,
huru han här skickat sig. Prästerskapet ville hof-
va detta betyg affattadt i mindre gynsamma or-
dalag; men han hade, utom theologernes krets, ge-
nom sitt värdiga uppförande förvärfvat så många
vänner, att regeringen gaf honom ett ganska he-
drande vitaord.

m«r!et», Oregoire JFrnncoU, en ansedd lä-

kare, född år 1607 i Ärras i Frankrike. Hap skall

hafva härstammat från en gammal adelig nit och
haas första fru från prinsarne af Mortaigne, bvil-
ka förhållanden, tillika med hans eget begrepp om
sin lärda betydeahet, gjorde honom så stolt, att

han aldrig lyfte på hatten för de förnäme män,
med hvilka han kom i beröring. Han tog doktora-

graden vid det då 1 berömda universitetet i Salt-
manen, blef sedan i sitt fädernesland professor,

kongl. lifmedikns och conseiller de France. Han
vet icke hvad som kunnat förmå honom att icke

desto mindre lemna sin fördelaktiga ställning i

Frankrike; kanske var det den högaktning hon

fattat för Svenskarne, efter en beskickning, som kan
haft till Gustaf Adolf i Tyskland; men visst jur,

att han år 1642 inkom till Sverige, i kammar-
rådet Bengt Skyttes sällskap, och försedd mea\re-
kommendationer från Adier Salvins, Hugo Gfotius,

m. fl., samt anställdes genast som lifmedikns hos
drottning Christina. Han anlade i Stockholm .en

medicinsk undervisnings-anstalt , hvilken likväl uno-
hörde efter några år, oefc stiftade ett läkare-sajl-

skap, som privilegierades af regeringen och Igof

det sedermera bestående kollegium medierna. Dn-
rietz utnämndes till dess förste president, arkia-

ter och Svensk adelsman. Dog år 1682, ansedd
såsom landets mest utmärkte både theoretiske och
praktiske läkare på sin tid. "Durietzs moder-
vatten

1
' bar länge bibehållit hans namn inom Sven-

ska farmakopéen. Af hans söner blef den äldste

friherre, men hvilken ätt redan är utgången, och
den yngre stamfader för den ännu fortlefvande slag-

ton Dnrietz.

Jftvrin* näst Modsogner den förnämste blami dver-

garne. Oden hade begåfvat honom med meanisko-

förstånd och menniskoskapnad. Han och Modsog-
ner voro de skickligaste af alla metallarbetare.

Durin betyder den sömngifvande, och liksom Mod-
sogner anses för den naturkraft, hvilken om våren
kallar växtligheten till lif, så anses deremot Durin för

den, hvilken om hösten vaggar naturen till sömns.
JMtrånsj» Joliam CHrlntoKer you» härctanwoa-

de från en Böhmisk ätt, som nedsatt sig i JJpl-
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tftefal, hvarest hans fader vaf ofvérsté. flaa ftéV etih skickade» Ar 1656 till England att beklaga

ie* i Bremen 1695, och gkk helt ang i Holsteinsk Cromwells död sanjt underhandla om en hjelpsänd-

^jerist. Redan* såsom gosse Hher han icke alle- ning al 3# fregatter. Återkommen därifrån skic-

ftast hafva gjort flera fälttåg, atan ärVea utmärkt kades hart som resideat till Danmark, Hef 1662
ty år 1710 biof han befordrad titt kapiten, landshöfding öfver Fahhi län, friherre ock landt-

iediMi ban förut bivtstat slaget vid Malplaquet. År marskalk vid 1675 års: riksdag. Död 1692,

171S trädde han i Svensk tjenst, Mef 1714 öfversU- Bavau, den föregåendes son, var en af

löjtnant, samt, efter den skarpa träffaingen utanför Carl Xll:s kämpar. Ban deltog med konungen i

Strahund d. 7 Dee. s. å., genast af konungen at- kalabalfken i Bendef och befalltes qvarstaaaa der*

nanmd till öfverste för Vitinghofska regementet. städes, när Carl XH affordes till Demotica* Dog
lian skall då hafva varit endast 19 år gammal, år 1730 såsdm general-major.

OCh hade således icke skäl att klaga öfver en trög nYveVg**, Menaiskolika våseaden, hvilka i fern-

lycka. Fången vid Stralsunds öfvergång, fick han sagorna spelade en vigtig rol. De förekommo öf-

tiUåtelse att vistas i Hamburg, hvarifrån han år veralH, likasom jättarae eller Jotnarae, och tor-

1717 reste till Carl XII:s läger vid Götheborg. de, likasom do, hafva varit en af de Asiatiske ny-

Bär Mef han utnämnd till öfverste för ett Tyskt byggarna undanträngd menmiskostam, före dem bo-

tfragon-regemente, och, når detta efter freden upp- ende i Norden. Dvergarne skildras i allmänhet så-

Mstes, öfverflyttad såsom öfverste på norra Skån- som fula, missbildade och små, ehuru några fa

ska kavalleriet. Senare befordrades han efterhand undantag ägde mm. De påstodos vara utmärkt

ända till fältmarskalks-graden, pryddes med Svärds- skicklige uti metallers smältande och smidande,

érdeos kommendörs- och Serafimer-ordens dekora- och alla vapen som gudar och hjeltar buro, sades

tioner, vid dessa ordnars stiftelse, blef friherre oeh vara förfärdigade af konstvana dvergar. Men de

grefve, samt öfver-ståthållare i Stockholm, hvilket skildras derjemte såsom elaka, sluga och listiga,

ämbete han med värdighet beklädde. Dog d. 5 voro särdeles öfvade i trollkonster y och beredde

JäA. 1759. Ätten utgick med honom. derigenom icke sällan människors förderf. — Ed-
ÉBUritog, Otto Fredrik von, den förres bra- . dan säger att deras boning var i jorden oeh i

Jer, stupade, såsom öfverste vid ett vårfvad t ra- bergskrefvorna , samt att de vid dagsljus aldrig vå-

gemente, utanför Stralsuad år 1715. Han hade följt gade sig fram änder bar himmel; ty om solen sken

Qarl XII till Bender, der deltagit i kalabaliken oeh på dem, blefvo de genast förvandlade till sten.

angjorde, jemte general-adjutanten von Rosen, ké- Vidare förmälas om dvergarnes tillkomst, att de

. fangens sällskap på hemvägen från Turkiet år 1714. blefvo daaade utaf de maskar, som fuanos i jätten

fii Rosen tröttnat, följde Dfiring ännu den ont- Ymers kött, då gadaroe deraf skapade jorden,

tfötflige Gar); men slutligen kände äfven han sig Dvefgn^fliiitde , dvergm-kleaod* Likasom an

utmattad, och bad förgäfves, att konungen' måtte kristen nu för tiden anser allt fullkomligt och godt

dröja blott några timmar, hvarunder han kunde härleda sig fråa ett högre uppbof, så trodde ock
åferbemta sina krafter. "Lemna mig hälften af våra hedniska förfader allt utmärkt i menniskoverk

kassan och kom efter när ni kan", var det svar hafva sin grund i något öfvernaturKgt. Okunniga

katt erhöll. Nu påfann D. en list. Han betal- om det sanna upphofvet tillskrefvo de elfvor och

t* postmastaren, för att denne skulle gifva konan- dvergar allt detta. Mannens sjelflforsvar utgjorde

gett den sämste hästen i stallet, hvilade derefter den tiden hans första pligt, segern var hans. bög-
aågra timmar, åkte sedan i vagn, och träffade sta lycka, samt då till ock med sjelfva himlen

Carl, som i regn och snö gick och ledde sin vanns med mod och ett godt svärd, var det na-

odaglige häst. Konungen satte sig nu upp i Dä- turligt, att dugliga vapea voro den dyrbaraste

rings vagn och begge kommo välbehållne till Stral- egendomen. En god vapensmed sades vara lärd af

Mod, sedan de på en då för tiden otroligt kort dvergar eller elfvor. Rtt väl bärdadt, godt och

tid af 16 dygn, tillryggalagt vägen dit ifrån spänstigt svärd kallades vanligen dverga-smide. Äf-

Yttrkfet. ven andra konstarbeten, isynnerhet armringar af

Maaufcoraj, fordom kalladt Wlntta, utgöras, jem- guld, med dyrbara stenar eller pålagda lysande

ta Bomme dal, af 2 mtl. frälse-säteri, i Gamla Kils färger, kallades stundom elfva-, stundom dverya-

aoeken, Walkebo härad af Östergöthland. Konsten klenod. Jättarna och bergfolket ansågos vaTa myc-
bar förskönat detta af naturen vackra ställe. Träd- ket skickliga i smideskonsten, och vid bergen före-

gården, genomskuren af dels naturliga, dels gräf- komma stundom mindre, från de ofriga klipporna

da kanaler, öfver hvilka 7 större och mindre broar skiljda stenhällar, som af landtfolket kallas jätte-

finnas anlagda i Kinesisk smak, är stor, prydlig oeh städ, och på hvilka jättame förmenas hafva idkat

lönande. Utom en mängd fruktträd af bästa slag, sitt smide. På mångfaldiga sätt utsmyckade sagor

tro der planterade flere hundrade vilda träd, dels om dessa bergsmeder saknas icke. "En bonde",

till alléer, dels till grottor. Längs efter sjön, i heter det merendels, "far utmed berget vid sol-

aanrmanhang med trädgården, är en vidsträckt och gången, får så se berggabben sta och smida vid

smakfull park efter Engelska sättet. jättestädet, méd grå rock och en grå hatt på huf-

ntonrall, ditåtar, född år ! 630 i Stralsund. Fa- vudet. När han känner en kristen man närma sig,

dem var general öfver Svenska hären i Schtesien. och, såsom det kallas, luktar kristen blod, utspär-

Gostaf D. gick den civila och hofvägen, blef kam- rat han näsborrarna och snårkar mot hästen, kvtf-

»arherre bos drottning Christina ock Carl Gustaf, ken blir vild och skrämd, och hundan gnisslar oeh
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springer under hästens ben, ett gömma sig. Det

är icke lätt att komma förbi ett sådant ställe; men

på Guds magt går allting väl och bonden kom
oskadd bem med sin skälfvande häst." Stundom har

landtmannen frimodigt gått fram till bergasmeden

och betingat sig något smide af honom, det han ock

erhållit. — Öfver hela verlden skattades de nordiska

svärden ganska högt. Så berättas, att då en gång

våra sändebud medförde skänker till Romerska ri-

kets kejsare, tog han emot ett svärd, som räck-

tes honom, böjde spetsen derå allt intill fastet,

och, då han såg, att kliogan, sedan han släppt den

lös, sprang med spänstighet tillbaka och var lika

rät som förnt, tog han emot det med välbehag;

men de guldstycken, som lades för honom på jor-

den, försmådde han och lät dem ligga. (Se vidare:

Wovlundr.)

ISversjfcJOrk, fredagsbjörk, rypris (Betala nana),

en buskväxt; förekommer isynnerhet på fjällen i

de nordligaste landskaperna, men äfven i de mel-

lersta och sydliga, ehuru mindre allmänt, i my-
ror. I fjällen blir den knappt 3 qvarter hög och

utgör en af de få växter, som trifvas i snögrän-

, sens grannskap. Uti de sydligare landskaperna blir

den ofta mycket hög. Löfven innehålla ett vac-

kert gult färgämne.

Dybeck , ett säteri i östra Wemmenhögs socken

af Malmöhus län, vid en å, ej långt från hafvet.

Har en stor och åldrig åbyggnad med torn, om-
gifven af en djup graf och ansenliga trädgårdar.

År märkvärdigt såsom det sydligast belägna säteri

i Sverige, och lär äfven hafva det största utsädet

af alla Svenska egendomar. På ägorna äro 2:ne

fiskelägen: Abekås och Kalthus.

Dyffderlk, Ur mer Mn rik. Detta gamla ord-

språk betecknar: dygd öfvergår all rikedom.

Oynjn. Ett dygn kalla vi den tid, som jorden be-

höfver att vända sig ett hvarf kring sin axel, i

afseende på sitt läge till solen, eller i allmänhet

sammanfattningen af dag och natt, tiden från kl.

12 ena dagen till samma tid den derpå följande.

Det egentliga dygnet, eller tiden för en jordens

svängning kring sin axel, utan afseende på solen,

är blott 23 timmar och 56 min., och skiljer sig

således med 4 minuter från det vanliga dygnet,

af 24 timmar. Denna skillnad, som är 7^ af

24 timmar, uppkommer deraf, att jorden för hvar-

je dygn framgår i sin bana kring solen (i eklip-

tikan), 7^ af årets väg. Dygnet inbegriper så-

ledes dag, hvilket är för oss tiden, då den sida

af jorden, hvarpå vi bo, vänder sig mot solen,

och natt, den tid då samma sida vänder sig från

solen. Mellan natt och dag ligger morgon, före-

bådad af gryningen; mellan dag och nalt ligger

qvåll, eller afton, åtföljd af skymningen. Under

det dygnet är beständigt lika långt, så omvexla

deremot dagarnes och nätternas längd oupphörligt.

De förra äro längre om sommaren, och allt län-

gre ju närmare man nalkas polerna; de senare län-

gre om vintern. Endast vid dagjemningstiderna , d.

21 Mars och d. 23 Sept., delas dygnet af dag och

natt midt itu. Dygnel indelas i 24 timmar; men
på uret räknas hos oss dessa timmar t tvenne tolf-

tal, från middag tfll midnatt och därifrån åter tai

middag. Hos åtskilliga folkslag, såsom hos Italie-

narne, räknas på klockan oafbrotet 24 timmar, så

att de säga kl. 13, kl. 23, o. s. v. Uti våra lands-

bygder indelas dygnet oftast efter måltiderna; meo
benämningarne äro dervid olika på olika orter. Så
har man i Upland: frukosttid, middag, aftonvard,

qvällsvard, hvartill på andra ställen kommer: mor-
gonvard och dagvård. Österländarne fördelade nat-

ten i väkter: då hanen gol första resan, omkring k).

3, och andra resan, omkring kl. 5 om morgonen.

I allmänt tal brukar man hos oss dag i stället för

dygn; i olikhet med våra förfader, hvilka ofta med
nalt forstodo dygn , likasom de beräknade åren ef-

ter vintrarne. Så säga vi: 3 dagar gammal (det-

samma som 3 dygn gammal), då de sade: /// ruttur
gamall, vetr gamall, i stället för 3 dygn gammal,
års-gammal, o. s. v. I medicinskt språk bestäm-
mas alltid dygnen, såsom: på 9:de, 21:sta dygnet,

deremot i juridiskt begagnas alltid dag, såsom:
inom andra dagen i den eller den månaden, och
anses då alltid dygnet slutadt kl. 12 på middagen.

Hysjve, var, enligt Snorre Sturlesson, en son af
Domar, och den förste Svenske konung, som antog
konunga-nämn. Han lät kalla sig Upsala konung.

Hyksuid (Fulignla), ett fogelslägte, hörande till

simfoglarnes 2:dra familj gåsfoglar, hvaraf en stor

mängd arter, förenade uti fyra grupper, förekom-
ma hos oss. De naiva näbb af hufvudets längd,

vid roten nästan lika hög som bred, utåt ned-

tryckt, kullrig, ibland något afsmalnande, ibland

mera utbredd och i spetsen trubbigt afrundad; näbb-
nageln bred; tänderna hoptryckta, lamellformiga;
näsborrarne genomskinliga ovala, ligga nära mid-
ten och äro till hälften täckta af en hinna; benen
undersätsiga, belägna långt tillbaka; tarserne hop-
tryckta och kortare än mellantån ; framtama längs

förenade genom hela, mycket breda, simhinnor;

baktån temligen lång och försedd med en bred
skinnflik; vingarna korta; stjerten styf. De rag-
ga två gånger om året; vistas på djupa vatten;

simma och dyka förträffligt samt flyga snabbt , men
gå dåligt. Honan lägger merendels många ägg,
vanligen vid sött vatten, hvilka hon rufvar en-
sam. Under tiden simma hannarne i stora floc-

kar pa aflägsna fjärdar eller sjöar, der de rug-

ga. Råda könen äro olika, äfvensom ungarne, och
de gamlas drägter dessutom olika om sommaren
och vintern. Födoämnena äro alltid animaliska och
upphemtas under dykningen.

Dykdttlb (Dnc d'Albe), kallas de på åtskilliga stäl-

len å en kust eller i en hamn nedslagne påJför-

bindningar, hvilka begagnas att förtöja eller varpa

fartyg. I hvardagsspråket kallas de vanligen : <fåt-

taler. De uppgifvas hafva sitt namn efter hertigen

af Alba, hvilken skall hafva uppfunnit eller först

begagnat dem.

Dykeri kallas de anstalter, hvarigenom förolycka-

de fartyg och deras lastgods räddas ur sjönod el-

ler uppfiskas från hafsbottnen. Rättigheten att

idka dykeri var i äldre tider ett enskild t privile-

gium, tillhörde sedermera ett eller flere bolag, och
är i våra dagar öppen för alla. Dykeriet är i sig
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sjelf on mensktig pligt; men då detsamma dels år

förenad t med kostnader, besvär och faror, dels äf-

veo kan skänka en betydlig vinst genom deras af-

gifler, bvilkas egendom räddas, och en ännu stör-

re då sådant gods uppfiskas, till hvilket ingen känd

ägare finnes, blefvo sådana företag tidigt betrak-

tade såsom en egen konst och en riktande handte-

ring. Regeringen gaf år 1682 privilegium derpå

åt en viss George Coberton, bvarvid åberopas äl-

dre då tilländalnpne privilegier för en man, be-

nämnd Hans Albrecht von Treuleben. Sedermera

talas, i författningar från konung Carl XJI:s tid, om
r
dykeri-intressenterna

n
, hvilka stundom synas hafva

råkat i tvist med tullbetjeningen. Den senare kla-

gade att dykeriet förmenade densamma att biträda

vid sådana sjöskador, der godset utan dykande

kunnat bergås, och hindrade dem i utöfningen af

deras tjenst, då godset skulle antecknas. Kom-
nerse-kollegium sökte bemedla tvisterna; men gil-

lade öfverbufvud tullbetjeningens klagomål. Å an-

dra sidan kom dykeriets fordel lätteligen i strid

med skeppsägarnes , och den hjelp dykeriet lem-

nade, missbrukades någon gång till girighet och

obarmbertigt prejeri. En dykeri-lagstiftning blef

således af nöden och uteblef ej heller. En sådan

innehålles i 1734 års dykeri-forordning och 1739
års förklaring deröfver. Senare fnnnos tvenne dy-

keri-kompanier, hvilka upplöstes 1802 och i deras

ställe kom ett enda nytt, med oktroj for 25 år.

Sedan denna gått till ända tilläts bildandet af ett

tytt bolag for dykeriet, ställd t på aktier. För-
ordningen derom är af år 1830; men redan år

1831 kungjorde regeringen, att någon serskild

dykeri-anstalt ej mera fanns. Förhållandet var, att

sedan 1802 års dykeri-kompani sett sin oktroj

tlöpa, men erhållit konungens tillstånd att fort-

fara med bergning af skepp och gods, anmälde

detsamma , efter några års förlopp , att det icke vi-

dare konde fortfara dermed. Förordningen år 1830
var en tillåtelse, som blef obegagnad. Rättig-

heten att berga sjunket gods är således fri och

öfverlemnad åt en deltagande mensklighet, i för-

ening med omtanken för egen vinst. Serskildta

stadganden finnas dock. Sjölagen bestämmer berg-

ningslönen, med afseende på godsets olika värde,

och en egen kungörelse meddelar uteslutande rätt

for den som först anmält sig att berga gods, hvil-

ket Wifvit öfvergifvet af ägaren.

Dylta, ett svafvelbfuk 1 J
mil från Örebro, i Öre-

bro härad och Axbergs socken. Detta bruk räk-

nar sin ålder från år 1575. Man har anmärkt,

att svafvelmalmen , som der brytes, är rikhaltig,

och svaflet, som derutor smältes, räknas ibland

allt tillverkadt svafvel för det bästa och tjenliga-

ste, äfven i medicinen, emedan intet skadligt eller

arsenikblandadt finnes deruti. Genom lång erfa-

renhet har, liksom svaflet, äfven vitriolen och röd-

färgen, som bär tillverkas, uppnått den yppersta

godhet. Här kan äfven erhållas svafvelblomma ocb

droppsvafvel samt, crocus martis. Tillverkningen

var ända tid 1815 i tilltagande; men minskades

under de följande åren till 1821, i följd af de

med friaocknarnes tjenstbarheter förstnämnde år

vidtagna författningar; men då afsättningen seder-

mera blef mera liflig, och de närbelägna socknar-

nes skyldigheter, att företrädesvis till Dylta bruk
faembjuda sina skogseffekter, till gångbart pris, år

1823 af Kongl. Maj:t ytterligare befastades, kun-
de tillverkningen åter ökas och vexlade, omkring
år 1830, från 7 till 900 skepprd vitriol, och 1,500
till 2,000 tunnor rödfärg årligen, samt från 400
till 550 skepprd svafvel, de år kojan hölls i gång.

På senare tider har tillverkningen af svafvel och
vitrio) betydligt minskats, och enligt landshöfdinge-

embetets år 1844 afgifne fem-årsberättelse för åren

1837—1841 utgjorde den i medeltal blott 131
skepprd svafvel och 353 skepprd vitriol, favaremot

rödfärgs-tillverkningen ökat sig och uppgick ända

till 2,988 tunnor.

Dylta. & är densamma, som förut kallas Järle-ån,

sedan Bog- eller Opbåga-ström , och sist Arboga-
ån. Den faller vid Kungsör ut i Mälaren.

Dyinuielfeckan. Af alla veckorna före påsk

blef ingen så strängt firad af de kristna, som den

sista. I anledning af det, som Jesus yttrade till sina

lärjungar, att "de skulle fasta i de dagar, då brud-

gummen vardt tagen ifrån dem" (Luc. 5: 35), för-

modar man, att apostlame och de första kristna

användt någon del af samma vecka med fastan-

de. Likväl torde de ej hafva stadgat någonting

derom. Dionysius, biskop i Alexandria, år 250,
omtalar först, att "somlige fastade sex dagar i

veckan före påsk." Således fastade man då hela

veckan, utom palmsöndagen; men detta var ej all-

mänt, ej heller härrörde det af någon föreskrift,

utan af kristlig frihet. — Vi kalla denna vecka

dymmelvecka (ursprungligen dymbetveckä) , hvilket

ord man velat härleda af dumb, som bemärker

tyst ; emedan klockorna då icke rördes , utan all-

ting var tyst och stilla. Det tyckes likväl när-

mare öfverensstämma med de äldre kristnas tän-

kesätt, om man härleder benämningen från ordet

thomul eller domul, som betyder stor; i följd hvar-

af dymmelvecka eller dommelvecka blir liktydigt

med den stora veckan. Så kallades hon af de för-

ste kristna. Chrysostomus , som lefde år 400,
yttrar härom: "Vi kalle henne den stora veckan,

icke derföre, söm skulle hon hafva flere dagar än

andra veckor; utan emedan på densamma stora

Guds välgerningar äro oss vederfarna. Ty i den

stora veckan är djefvulens tyranni upplöst, döden

öfvervunnen, den starke bunden och hans vapen

borttagna, synden undanröjd, förbannelsen utstru—

ken, himmelett öppnad, medelbalken nedrifven, och

fridens gud har ställt allt tillfreds i himmelen och

på jorden. För den skull kallas hon den stora

veckan." Hon hade ännu andra namn, såsom straff-

vecka och arbetsvecka , så väl i anseende till Kristi

lidande, som den strängbet, hvarmed de kristna

späkte sin kropp; äfven a/lösnings-vecka, emedan

de botfärdige brottslige då erhöllo aflösning. De
gamle kristna underläto intet, som kunde bidraga

till kroppens späkande under denna vecka, på det

att de med så mycket större andakt och renare

glädje måtte kunna begå den påföljande fröjdfulla

högtiden. Men allt detta skedde likväl af kristlig

46

Digitized by



358 Hyr* DåWtan*

frihet utan tvång, tOl dess mötet i Toledo, omkring

år 633, hotade att uteslata dem från nattvardea,

som onderläte att fasta hela långfredagen. Under

eftanämnde vecka höllos rådhusen tillslutna, och in-

ga rättegångar fiogo anställas. Tjenare och tjenarin-

nor ägde ledighet ifrån arbete; en del frigåfvo sina

trålar, och missgeroingsmän, hvilka ej begått allt-

för grofva brott, lösgjordes or fängelset. Thors-

dagen, fredagen och lördagen voro, genom vis-

sa egna plägseder, skiljde från de andra dagar-

ne. Skärthorsdagen och långfredagen skola om-
nämnas på sina ställen. Påsklördagen kallades den

itora sabbaten. Den som icke uthärdade att fasta

både den föregående och denna dag, skalle åtmin-

stone göra det den senare, så att den på visst

sätt firades med större stränghet än sjelfva lång-

fredagen. Stora sabbaten var den enda lördag på

hela året, på hvilken man fastade och hvarmed

man fortfor till söndagsmorgonen , eller Kristi upp-

ståndelse tid. Natten emot påskdagen voro Ijas

och lampor upptända ej allenast i kyrkorna, utan

oek på gator och i enskildta hus. Den tillbragtes

med böner och offentlig gudstjenst. Då döptes

de, som funnos beredde att undfå detta heliga sa-

krament. Början med döpelsen skedde klockan 3

eft.« m. uti den Latinska församlingen , hvilken sed-

vana upphörde i början af 12:te århundradet, då

man icke längre ville bibehålla några vissa tider

för denna högtidliga akt. Häraf hafva våra påfviske

förfader behållit några spår, medelst dopfuntens

invigning på påsklördagen. Nu firas dymmelvee-

kan hos oss på det sätt, att predikan hålles alla

dagar i städerne, utom lördagen*, ehuru omkring

år 1609 föreslogs, att man på påsklördagen skulle

predika om Kristi begrafning. I vissa landsorter

predikas om skärthorsdagen och långfredagen; uti

andra alldeles icke under veckans söcknedagar.

Hyr 9 en i Jemtland vanlig benämning på elgen.

Dyreh&irV Dyrehögat Hedniska grafhögar med
detta namn förekomma på åtskilliga ställen i det

vestiiga Sverige, isynnerhet inom Bohus län och

Dalsland. Vanligen berättar allmogen, att konun-

gar eller höfdingar med namnet Dyre blifvit jor-

dade uti dem. En sådan Dyrehög förekommer i

Brålanda socken af södra Dalslaod, samt en annan

vid Treie i Skee socken af norra Bohus län.

Dyeter, Benjamin , anses vara född i Willmaa-

strand i Finland, blef underofficer vid ett Finskt

regemente, fick år 1725 det infallet, att gifva sig

nt för den aflidne konung Carl XII, med hvilken

han hade en viss likhet, och väckte några orolig-

heter i Dalarna, hvilka likväl ej hade väsendtliga

följder. Han förklarades svagsint, ställdes samma
år d. 8, 9 och 10 Mars vid en skarapåle på alla

Stockholms torg, och inspärrades sedan på dårhu-

set, der han dog år 1730.

Dyvika* Christian H:s bekanta älskarinna, var dot-

ter till en Holländsk fruktmånglerska, och vistades

i Bergen i Nexrige. Här blef Christian, såsom
det uppgifves, af erkebiskop Walkendorf, gjord

uppmärksam på hennes ovanliga skönhet och drog

henne till sig. Hon skall tillika hafva varit af ett

fromt sinnelag och mycket bidragit att mildra sia

kongl. älskares häftiga lynne. Då han skulle för-

mälas med kejsar Carl V;s syster, måste de Dan-
ske herrarne, hvilka afslöto underhandlingarna här-

om, på hans vägnar lofva, att han skulle skilja

sig vid Dyvika. Detta gjorde han likväl icke,

utan behöll henne till både sin gemåls och folkets

förargelse. Hon dog hastigt år 1517, såsom det

troddes af gift, hvilket man påstod, att hon fatt,

antingen genom tillskyndande utaf någon bland rå-

det eller af Torbern Oxe. Christians vilda passio-

ner upplågade genom denna förlust och vände sig

först emot den ofvannämnde Torbern Oxe, en för-

näm och ansedd man, höfding på Köpenhamns slott,

hvilken till och med sades hafva varit gynnad af

Dyvika. Han anklagades pu såsom den der skulle

hafva befläckat Christians konungsliga säng, och
då konungen ej kunde förmå rådet att döma ho-
nom, samlade han 12 bönder, hvilka läto skräm-
ma sig att gifva det utslag, att icke de, utan

Torberns gerningar, fällt honom, och den olyckli-

ge halshöggs i trots af rådets, den päåiga lega-

tens, de förnämsta fruntimmers och sjelfva drott-

ningens förböner. Namnet Dyvika säges eljest haf-

va varit en af Christiern gjord förändring af flic-

kans verkliga namn: Devika, och skulle vara likty-

digt med "dufva lilla." (Colombine.) Hennes moder,

Sigbrit, var en slug och ilskefall qvinna, som hade

mycket inflytande på Christiern och vann det änau

mera efter sin dottern död. (Se vidare: Sigbrit.)

DÅfUran» ett jernbruk, i Dalarne och den del af

Rättviks socken, hvilken gränsar till Svärdsjö, vid

det vattendrag, som kommer från Ljungarn. Anla-

des 1806, har 4 härdar ocb 2,200 skepprd priv.

smide af eget tackjern. Här idkas äfven spik- och

svartsmide. Hammarskatten är 22 skepp:d. Skepp-
ningen sker på Stockholm. Äges af intressenter

och disponeras af grefve G. A. Sparre. Braks-

stämpeln visar ett D med krona öfver.

Dårhus. De utgöra i Sverige en lemning sedan

katholska tiden. Deras underhåll grundas på testa-

menten och gåfvor, hvilka årligen afkasta 12,000

tunnor spannmål. Alla deras inkomster åtgjorde

år 1842, 131,141 R:dr, ocb utgifteroe, enligt me-
delpris af 120 R:dr för hvarje vansinnigs under-

håll, 128,025 R:dr. Dårhus finnas: å Danviken,

der år 1833, 164 dårar vårdades; i Upsala, be-

räknadt för 175 sinnessjuka, vårdades, mellan åren

1832 och 1837, 123 dårar; Wadstena, för 250,
vårdade under samma tid 419; i Wexjö, för 150,
vårdade 170; i Malmö, för 250, vårdade 337; i

Götheborg, för 110, vårdade 141; i Hernösaad,

för 50, vårdade 37, allt under samma tid. Af
dessa vårdade hafva blifvit utskrifne såsom friska

150, obotade 43, döde 361, och 827 lågo qvar.

Det nuvarande antalet dårar kan i medeltal beräknas

utgöra 800. År 1833 befunnos qvarliggande, se-

dan 1832, 694. Under 10 år, nemligen 1832 och

1842, tillkommo 1,436, så att summan af vårdade

utgjorde 2,130, af hvilka såsom botade, obotade

och döde afgått 1,214, hvadan antalet af de vid

1842 års slut qvarliggande utgjorde 916. — När
en person på allmän sockenstämma anmälas såsom
vansinnig, insändes han till närmaste hospital, för
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alt undergå en månads profknr, blir han då icke

bättre, intages han för beständigt, efter anmälan hos

Serahmer-ordens-gillet, hv ilket har sig anförtrodd

öfverstyrelsen af hospitalerne och dårhusen i riket.

För att kanna intagas såsom ståndigt hospitals-

hjon skall en summa af 33 R:dr 16 sk. B:ko er-

låggas, hvilken, i händelse den vansinnige är fat-

tig, åtgår af socknekassan.

når-repe, skäde, vild pesa, läsme (Loliam te-

molentnm), en årlig växt. Den förekommer uti

vårsäden, isynnerhet på fuktiga åkrar, öfverallt i

riket, utom i Norrland; samt utgör ett högst skad-

ligt ogräs, emedan fröna frambringa sjukdomssymp-
tomer så väl hos menniskor s&m djur, så att om
någon större mängd deraf finnes i säden, alla till-

redningar deraf åstadkomma svindel, hufvudvärk,

konvulsioner, till och med döden. Likväl torde

en del af dessa skadliga verkningar, likasom drag-

sjukan, hvilken man äfven tillskrifver dessa frön,

hårröra af andra främmande ämnen. Den senare

uppstår åtminstone bestämdt af mjölökor; se det-

ta ord. Emellertid är det alltid angeläget, att

väl rensa säden, då detta gräs finnes deroti

na&vern, en sjö i Tjellmo socken af Östergöthland.

laåWtt eller Davidstt, en ö i Mälaren och dess

vik Galten, hör till Munktorps socken af Westman-
lands län. Namnet på ön och en vik bevarar än-

nu minnet af den förste kristna läraren i nämnde
Än, S:t David, som bodde på en holme, hvilken i

gamla handlingar kallas Davidsön.

BåWOn eller DåvO, ett säteri i Munktorps soc-

ken af Westroanland. Det utgör 2 mantal, hvar-

under höra 1 frälsehemman och K rå- och rörs-

torp. På denna gård har biskop David bott. Den
var sedan en ansenlig kungsgård, der åtskilliga ko-
nungar stundom vistats. Man har här funnit spår

efter en stor byggnad. Konung Magnus Ladulås

gaf 1276 sin gemål, drottning Hedvig af Holstein,

denna gård till morgongåfva, tillika med Fellings-

bro och Åkerbo samt hela Snäfringe härad; sam-

me konung vistades ofta härstädes och utgaf der-

ifrån flere bref. Hertigarne Erik och Waldemar,
koaong Magni söner, möttes här år 1317. Her-

tiginnan Ingeborg, konung Magni Erikssons moder,

fick af honom denna gård till morgongåfva, d. 14

Febr. 1326. Dåvön hade, åren 1318 och 1360,
sin egen fogat. Under konung Carl X förläntes

gården åt assessor Lagergrens enka, och från den-

na slägt öfvergick den till brukspatronen Christian

Dybeck.

NietJÖ, en socken, med Herråkra, hör till 2 kl.

konsist 2 afd., är belägen i Uppvidinge kontrakt

och härad af Wexjö stift och Jönköpings län, 2 j
mil N.O. från Wexjö. Detta pastorat bar fordom

bestått af Dädesjö, Eke och Herråkra församlin-

gar, hvilka hade livar sin kyrka; men sedan Eke
församling blifvit förenad med Dädesjö, uppbygg-
des 1793, vid Dädesjö, en för dessa församlingar

gemensam ny kyrka af sten. I denna socken mär-

kes* DrAttinge, 3 mtl. säteri, med underlydande 6

mtl. frälse, samt säterierna Linnebjörke, Ramnåsa,

Stora Wrei och Målajord. Sydost om Ramoåsa
by, på ea stor slått, finnes upprest en stor afiång

sten, vid pass 3 alnar öfver jordytan, utan någon
påskrift. En gammal sågen omtalar, att en fyl-

keskonung Ramme eller Ramne, hvilken bodt uti

Ramnåsa, här blifvit öfverfallen af en fylkeskonung

Kåhre uti Kåbrestad af Furuby socken ,
slagen ooh

begrafven under denna sten. — Socknen består af

29 J mtl. och har 1,626 invånare. Dess areal ut-

gör 32,053 tunnland, af hvilka 2,320 äro sjöar

och kärr. Vid Dädesjö hållas årliga marknader i

Augusti och Oktober månad. — Adr. Wexjö.
aaåtfYerOn, en liten ö i Mälaren, vester ut från

Stockholm.

DKajga apan* ett puts, brukligt bland sjöman,

vid handel af kokosnötter. Dessa äro nemligetf

fyllda med rhum, arraek, o. a. d., i stället för

deras vanliga mjölk och kärna. Har nu en sjö-

man på detta sätt fått sig ett rus, säges han hafl-

va däggat apan.

aaftargdjiir* däggande djur (Mammalia), utgöra

ryggradsdjurens första klass och hafva sitt namn
deraf, att de någon tid efter födelsen nära sig me-
delst däggande af moderns mjölk, hvarföre honor-

na alltid äro försedde med egna organer för detta

ändamål, kallade spenar. De hafva varm blod,

andas medelst lungor, och kroppsytan är vanligen

helt och hållet eller til) en del beklädd med hår.

Be äro de fullkomligast organiserade af alla djur-

klasser och deras organer kunna , til) följd af sina

olika förrättningar, indelas uti fyra systeuier , nem-
ligen: sensibilitets-organer, för känseln och sin^

nena; irritabilitets-organer, för rörelsen; notri*-

tions-organer, för kroppens underhåll och repro*-

duktion, samt generations-organer, för artemes

fortplantning. Endast bos menniskan befinna sig

dessa olika systemer uti den fullkomligaste har-

moni, och deroti består hennes fysiska företräde

framför de öfriga djuren, bos hvilka alltid något

af de serskildta systeroerna är starkare utbildadt

på de öfrigas bekostnad, så att de i följd deraf

kunna, med afseende på sina förmögenheter, inde-

las uti fyra flockar, hvilka småningom ötVergå

från den ena till den andra. Vid däggdjurens

systematiska indelning fäster man likväl i första

rummet afseende på beskaffenheten af deras yttre

lemmar, extremiteter, samt formen af deras tänder.

De förra äro hos alla däggdjur, med undantag af

bvalarne, fyra till antalet, och utgöra vilkoret för

djurets förmåga att förflytta sig från ett ställé

till ett annat, hvarigenom de väsendtligen skilja

sig från växterna, samt äro afpassade efter de

olika sätt bvarpå denna förflyttning sker, nämli-

gen antingen på och i jorden, eller på ytan af

de kroppar, som finnas derpå, uti luften, eller i

vattnet. I följd häraf indelas däggdjuren uti trenne

afdelningar, eller med extremiteter för att gå, löpa,

o. s. v. , för att flyga , och för att simma. Extremi-

teternas yttersta ända äro hos alla däggdjur omgifna

af en hornartad beklädnad, hvilken dock är ganska

olika till formen, och får till följd deraf olika be-

nämningar, nemligen nagel, då den är platt, utbredd

och endast betäcker öfre sidan af tåns (eller fot-

spetsens) yttre ända; klo , då den är hopdragen, om-

fattande hela ytändan samt mer eller mindre spet-
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sig och krokig; hof, då den omger hela extremi-

tetens yttre ända såsom en dobbsko; klöfVar, då fle-

ra sådana finnas på bvarje ledamot På grund af dessa

olikheter indelas första underavdelningen af dagg-

djur, uti djur med naglar, med klor, med klöfvar

och med bofvar. Den första af dessa underafdel-

ningar (nageldjur) indelas åter uti tvåhändiga djur,

hvilka hafva händer blott på de främsta extremite-

terna, nemligen menniskan, samt fyrhändiga, som
hafva händer på alla fyra extremiteterna, såsom

apan. Den andra underafdelningen
,
klodjar, inde-

las åter efter tändernas utseende och form, uti

rofdjur, gnagare, tröggdjur och pungdjur.

n&nniiigelanda 9 annex till Wederslöf, är be-

läget i Kinnevalds kontrakt af Wexjö stift, J mil

S.S.V. från Wexjö. Kyrkan afbrann 1750 d. 24
Febr., uppbygdes ånyo 1751 och reparerades 1812.

Socknen består af 1\ mtl. och har omkring 300
invånare. Dess areal utgör 6,202 tunn]., af hvil-

ka 560 äro sjöar och kärr. Adr. Wexjö.
IMSbeln» JFolian Jakob von, en på sin tid

utmärkt läkare, var född i Rostock år 1674 och

promoverad doktor i Warschau år 1695. Samma
år skulle han företaga en sjöresa till England;

men blef väderdrifven till Götheborg, började der

praktisera, vann snart mycket förtroende och be-

slöt att qvarstanna i Sverige, samt utnämndes till

provincial-läkare i Bohus-län. Derifrån flyttades

han till samma befattning i Skåne, upptäckte här

Ramlösa brunn, blef sedan medicin»-professor i

Lund, hvarest han, under Carl XII:s vistande,, här-

städes, vann hans synnerliga bevågenhet. Univer-

sitetet har honom att tacka för många nyttiga in-

rättningar. Han adlades och valdes till medlem af

vetenskaps-societeten i Upsala och Ryska natur-

historiska akademien. Dog d. 14 Jan. 1743 af

en förkylning, hvilken han ådrog sig vid en aka-

demisk parentations-högtidlighet efter drottning

Ulrika Eleonora. Han efterlemnade en betydlig

förmögenhet, den han till en stor del skall haf-

va samlat genom upphandlingar för hären under

kriget.

mtbeln, Georg Carl von, den förres sonson,

född på säteriet Stora Torpa i Skaraborgs län d.

29 April år 1758, var först bestämd till det and-
liga ståndet, men då hans håg var rigtad åt ett

annat håll, insattes han som kadett vid sjökadett-

korpsen i Carlskrona och tjeostgjorde såsom page
hos hertig Carls gemål på den eskader, bvilken

afsändes att öfverföra henne till Sverige. Sedan
han tagit officers-examen, beslöto hans förmyn-
dare likväl att ännu en gång ändra hans lefnads-

bana, samt att ynglingen borde studera juridik.

Han följde också verkligen i två år häradshöfdin-

gar på ting; men öfvertygade sig härunder full-

komligt, att det påtvingade yrket ej öfvereos-

stämde med hans kallelse, hvarföre han, 20 år

gammal, uppå sin ansökning blef förklarad myn-
dig, och inträdde år 1788 såsom andre adjutant

vid Sprengtportens regemente. Nord-Amerikanska
krigets utbrott väckte hans önskan, att gå i fri-

staternas eller Frankrikes tjenst. Han reste till

Paris och blef, efter ett års vistande därstädes,

år 1781 anställd som officer vid la Marks Tyska

regemente. Detta kom emellertid icke till Ame-
rika utan till Indien. Döbeln antogs till adju-

tant hos grefve la Mark och bivistade det blodiga

slaget vid Goudelour, d. 6 April 1783, der han

fick en kontusion och återvände samma år, så-

som kapiten, till Frankrike. Här qvarstannade han

till 1788, då han beslöt att erbjuda fäderneslan-

det sin tjenst. Han anställdes, i Mars 1789, så-

som kapiten vid Savolaxs lätta infanteri samt öf-

ver-adjutant hos d. v. öfversten Stedingk. Vid

flera tillfallen utmärkte han sig för sin utomor-

dentliga tapperhet, hvilken förenades med grund-

liga militära insigter; men isynnerhet i den lång-

variga träffningen vid Porosalmi, mot en nära tio-

dubbel Rysk styrka. Han fick derunder ett sår i

pannan, af hvars följder han led hela lifstiden.

Sjuk på kapellaosbostället Peisare, blef han der till-

fångatagen af Ryssarne, hvilka likväl icke bort-

förde honom, utan behandlade honom menskligt

och qvarlemnade honom, vid sitt aftåg, mot för-

bindelse, att infinna sig som fånge, så snart

han kallades. Hans andel i framgången vid Poro-

salmi belöntes med Svärds-orden och en majors-

fullmagt; men ett svårare minne deraf hade han i

sitt sår. Han måste nemligen år 1791 låta tre-

panera sig, och äaou i sex år derefter utgingo

benskärfvor ur såret. Under hela sin återstående

lefnad bar han en bindel om hufvudet, och de

besynnerligheter i lynnet, man stundom trodde sig

bemärka hos honom, blefvo följder, hvilka aldrig1

öfvergåfvo honom. Ar 1793 transporterades haa

till andre major vid Westgöthadals regemente och

derifrån till Skaraborgs , samt egnade sig med drift

och omtaoka åt landthushållniogen, hvarigenom han

betydligt förbättrade sitt boställe ocb var den för-

ste som i Sverige införde tröskverk. Han sam-
lade här en liten förmögenhet, ty hans faderae-

arf hade åtgått under hans vistande utrikes. År
1805 blef han sekundchef för Nyländska brigadens

infanteri. Då kriget i Finland utbröt år 1808,

fick han befälet öfver tredje brigadens eftertrupp

och hade tillfälle att utmärka sig vid de flesta af

dess träfiuingar, men särdeles vid Lappo d. 14

Juli, der han angrep fiendens venstra flygel och

väsendtligt bidrog till segern. Slog under eget

befäl Ryssarne vid Kauhajocki d. 10 Aug. och vid

Juthas d. 13 Sept. Hans förtjenster under detta

års fälttåg förvärfvade honom -general-majors namn
och S. O. St. K. År 1809 uppdrogs honom be-

fälet på Åland; men hvilken ö han ej kunde för-

svara emot en öfverlägsen Rysk styrka. Han

verkställde således den 17 Mars återtåget öf-

ver isen till Grisslehamn med blott obetydlig

förlust, samt nyttjade en krigslist emot Ryske
befälhafvåren, hvarigenom fiendtligheterna inställ-

des. Derefter fick han befälet öfver norra hä-

rens Finska fördelning, hvarvid han ingick ett

stillestånd med Ryssarne, hvarigenom Umeå ut-

rymdes, men alla kronans rika förråder rädda-

des. Anförtrodd befälet öfver de trupper, som
skulle möta den inryckande Norska hären, förmåd-

de han denna, stan blodsutgjutelse, till återtåg.

Digitized by



»ttdffrttfvare. 361

Då kriget i Tyskland började år 1813, fick D.

befälet öfver Svenska trupperne i Meklenburg. På
anmodan af general Wallmodea, att biträda ho-

nom vid Hamburgs försvar mot Fransmännen, ef-

terkom han denna begäran; men ansågs derigenom

bafva öfverträdt sina order, ställdes infor krigs-

rått och dömdes att arkbnseras. Denna dom for-

byttes likväl till ett års fästning på Waxholm,
med bibehållande af alla värdigheter. D. skref här-

ifrån till en sin slägting, att han önskade fa tjena

som frivillig i sin grad vid Svenska eller den för-

enade hären, mot förbindelse, att, efter krigets

siat, återvända till fästningen. När detta bref

meddelades dåvarande kronprinsen, blef D. genast

befriad från fängelset. Under de senare åren bade

D. blifvit befordrad till general-löjtnant, upphöjdes

i friherrligt stånd, utnämndes till K. af S. O. med
St. K., och slutligen år 1816 till ordförande i

krigs-hofrätten. Han dog d. 16 Febr. 1820.

DObeln, JFolian Wilhelm von, en af samti-

dens mest utmärkte läkare i Stockholm, föddes år

1785. Tjenstgjorde först såsom underläkare vid

Svenska hären i Pomern 1805 och 1806, såsom

sjukhusläkare vid vestra armén 1808 och som
fältläkare vid hären i Tyskland år 1813. Har

sedan blifvit befordrad till professor vid Carolin-

ska institutet, till öfver-faltläkare
,

' samt erhållit

Wasa- och Nordstjerne-ordnarna. Han har för-

fattat åtskilliga uppsatser i Svenska Läkare-säll-

skapets Handlingar.

Dttbeln, Wilhelm, major och öfver-adjutant

bos fältmarskalken grefve Stedingk, hade, vid

Leipzigs stormning, d. 19 Okt. 1813, fått befälet

öfver hela härens jägarekorpser, hvilka skulle ut-

föra anfallet; men stupade straxt vid dess början

i en ålder af 25 år. H. M. K. Oscar har, såsom

kronprins, i parken vid Carlbergs slott, låtit öfver

honom nppresa en minnesvård.

Döda hö kallas i några trakter af Westerbotten

den åtgärd, hvarigenom höt urlakas i varmt vat-

ten. Höt uppblandas derefter med andra födande

ämnen, så att det bli temligen kraftigt. Men

den hölake som härigenom erhålles, och hvilken

blir brun som dricka, gifves åt kor, som deraf

mjölka mycket.

Döddanient Då man under medeltiden började

föreställa döden med den fasaväckande sinnebilden

af ett skelett, i motsats till de gamlas milda be-

grepp derom, uppkom äfven folktraditionen, huru

döden bjöd till dans alla stånd och åldrar, hvar-

med man ville beteckna den lott, som pvilkorli-

gen träffar alla människor, de högsta som de läg-

sta. Under kyrkomötet i Basel 1431—48, utbröt

pesten och bortryckte påfven, jemte flera af mötets

medlemmar; nu målades, på magistratens föranstal-

tande, så vidt man vet, den första döddansen. Deri

föreställes ett skelett, blåsande på flöjt och dan-

sande med en kejsare, kejsarinna, konung, drott-

ning, påfve, och sålunda alla stånd och åldrar igenom,

ända ned till tiggaren och det späda barnet. Hvarje

serskild dans är försedd med tänkespråk i form af

samtal mellan döden och den han bjudit upp. Dessa

tänkespråk äro på Svenska öfversatta och utgifna

med trädsnitt, samt hafva, sedan många år till-

baka, varit en allmän folkläsning.

DOden hjelper nr nöden. Ett gammalt ord-

språk.

»öderhult, en socken i Stranda kontrakt och

härad af Kalmar stift och län, belägen 8 mil N.

från Kalmar, vid hafvet, och hör till 2 kl. kon-

sist. Kyrkan bygdes af sten 1770. Socknens

skola stiftades 1826; vexelundervisningen infördes

1827. Inom socknen äro belägne: köpingarne

Döderhultsvik och Pdskallavik, Fredriksfors stång-

jernsbruk, jemte säterierne Fredriksberg, tillhörigt

ryttmästaren Hultenheim, och Sandshuit , hvilket

senare är öfverste-löjtnants-boställe , och har den

vackraste belägenhet vid en insjö. (Om de förra,

se under dessa artiklar). I Döderhults skärgård

finnas, på de högsta och brantaste berg, stenho-

par, samlade såsom försvarsvapen för att afhålla

fienden. Socknen består af 44 mtl. och har 4,454

invånare. Dess areal utgör 54,687 tunn!., af hvil-

ka 3,050 äro sjöar och kärr. Adr. Döderhultsvik.

DöderhultsTik 9 en ansenlig köping, 9 mil från

Kalmar och
,

5
r mil från Döderhults sockenkyrka,

på Kikebo frälsehemmans ägor, under säteriet Fre-

driksberg, är belägen vid en vik af Östersjön,

med en förträfflig och djup hamn, så att farty-

gen kunna lägga in till sjelfva köpingen och lossa

derstädes. Köpingen har omkring 400 invånare, in-

om nära 100 bebygda tomter, hvaraf några med
vackra tvåvåningshus af träd. År 1815 anhöllo in-

vånarne om stapelstadsprivilegier, men fingo afslag.

Vid köpingen finnes ett skeppsvarf. Med egna fartyg

ntföres årligen härifrån omkring 40,000 tolfter

bräder, 1,000 tunnor tjära, 1,000 famnar ved och

4 till 5,000 tunnor ekbark. Köpingen har ett apo-

thek och postkontor. Marknad hålles här i Sep-

tember månad hvarje år. — Då Danska flottan,

den 31 Augusti 1677, härjade vid Kalmar sund,

uppbrändes alla byggnader i Döderhultsvik, utom

en enda stuga, hvilken ännu är bibehållen och be-

bodd. Danskarne blefvo likväl förjagade af lan-

dets invånare, hvarvid hände att en Dansk (Jute)

blef dödad och af sina landsmän bortförd till en

i viken nära köpingen belägen holme, ännu kal-

lad Jutholmen. Likväl uppbrände Danskarne flere

hemman i strandbygden.

Dödevi » en by
,
belägen i Högby socken på Öland

,

är märkvärdig deraf, att i sjelfva byn förekommer

en betydlig stensättning, bestående af en krets

stora stenar, hvarje sten hvilande på mindre fot-

stenar. I närheten 'finnes en likartad fylld krets.

Man anser detta varit ett gammalt offerställe.

Dödgrftfvasre (Necrophorus) , ett insektslägte af

skalbaggarnes ordning, med stor, aflång, bakåt

bredare, ofvan något platt eller nedtryckt, kropp,

stort och utstående hufvud; korta cylindriska, i

ändan klubblika antenner; rund ryggsköld; skal-

vingarne alldeles tvärt afskurna, så att gumpen är

bar; stora och starka fötter; lefva i kadaver; lö-

pa snabbt och flyga hastigt. Hos oss finnes af

slägtet 6 arter, hvaribland isynnerhet märkes: All-

männa dödgrdfvaren (N. vespillo) , af 6 linjers längd

,

becksvart med pomeransgula antennklubbor och 2
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brandgula vågiga bälten tvärs öfver skalvingarne;

gul silkesludd på bröst ocb fötter, kring halsen

och ryggskölds-ringarne sam^ vid underlifs-seg-

menternas kanter. De äro af naturen bestämda

att bortskaffa andra djurs kadaver, och derfore

begäfvade med utmärkt fin lukt, samt en särdeles

förmåga att kunna gräfva i jorden, och inställa

sig i följd af den förra, så snart ett djur ligger

dödt ofvan jord och utbreder elak lukt, för att

så vidt de förmå nedgräfva detta och deruti läg-

ga sina ägg. Är då kadavret af ett mindre djur,

såsom en råtta, groda eller dylikt, så krypa de

ofvanpå och inunder kroppen, liksom för att först

utröna dess former och jordens beskaffenhet, hvar-

efter de allesamman begifva sig ned uti jorden,

den de undanskjuta och uppösa på sidorna om
liket, så att detta småningom nedsänkes i jorden,

h vilket går temligen raskt, ty 6 sådana dödgräf-

vare kunna på 4 timmars tid nedgräfva kadavret

af en mullvad omkriug 1 fot djupt. Jemte liket

qvarstanna de sedan en till två veckor under jor-

den, för att i detsamma lägga sina ägg, hvaref-

ter de åter uppkomma nästan alldeles beläckta af

insektslöss (Acarus coleoptrorura). Äggen äro gul-

hvita, spolformiga, lika långa och hafva i båda

ändarne en fin tråd. De utkläckas omkring l£
vecka efter läggningen och larverne äro, fullväxta,

nära 2 tum långa, gula eller gråhvita, spolformiga

och af en svanpennas tjocklek. De uppäta den dö-

da kroppen hvaruti de bltfvit lagde, endast med
undantag af benen, och förvandlas till puppor som

äro omgifne af en brun och fast skinnlik hylsa,

af ett litet plommons storlek, och från hvilket

den fullbildade insekten slutligen utkommer. De
äro, genom sin egenskap af dödgrafvare, till stor

nytta i naturens hushållning och göra ingen skada,

men utveckla då de flyga, eller äro annars i verk-

samhet, en stark, vidrig lukt, bvilken envist vid-

låder exemplar, som äfven i flera år varit förva-

rade i samlingar.

Dödligheten är i Sverige störst i Mars och minst

i September månader. I medeltal dör en af 45

om året i hela riket, nemligen: i Stockholm hvar

21, i de öfriga städerna hvar 33 och på lands-

bygden hvar 47. Hela antalet af döda går i me-
deltal årligen till 69,445 personer. Om man delar

detta antal med 365, varseblifver man att döden,

öfver hela riket räknadt, dagligen skördar 190

offer. — Härvid torde äfven böra anmärkas ett

af statistiken bekräfladt faktum, att i Stockholm

är hvart tredje oäkta barn.dödfödt, och på lands-

bygden hvart sjette, då af de äkta blott hvart

åttonde är underkastadt detta öde.

Dödsfall äro så vida ett föremål för borgerlig

lagstiftning, som staten vidtager serskildta anord-

ningar för att erhålla kunskap om timade döds-

fall. De anmälas hos presterskapet, hvilket för

s. k. Likbok, med anteckning öfver hvarje afliden

person, dess ålder, sjukdom och familje-omstän-

digheter, om han var gift eller ogift, om han

efterlemnar barn eller icke. I stöd af dessa an-

teckningar upprättas deri del af tabellverket, som
angår mortalitets-förhållandet. Dessa meddelanden

äro nödvändiga, äfven för att kunna förse omyn-
diga med förmyndare och för att vaka öfver be-

höriga bouppteckningar. Derföre åligger det pre-

sterskapet, att hos de verldsliga myndigheterna

anmäla hvarje dödsfall. Mosaiske trosbekännare

tillkännagifva dödsfallen hos polis-embetsmännen.

Serskild anmälan måste göras, då personer finnas

döde af okänd dödsorsak, eller äfven utan kända

namn och boningsställen. I sådant fall pröfvar

konungens befallningshafvande, om mediko-legal

besigtning och undersökning vid domstol är be—

höflig eller ej. Med afseende å nödvändigheten,

att de domstolar, hvilka skola vaka deröfver, att

bouppteckningar varda inom föreskrifven tid upp-
rättade och ingifne, samt att omyndiga blifva med
förmyndare försedde, erhålla tillförlitliga under-

rättelser om timade dödsfall, hvarom fullständiga

föreskrifter saknas, sedan med år 1840 den s. k.

sterbhusafgiften upphört, är stadgadt: l:o att kyr-

koherden bör afgifva bestyrkt förteckning å döds-

fall bland ofrälse personer, på landet till häradsrät-

ten, uppå första rättegångsdagen af hvarje lagtima

ting, för den tid som förflutit sedan sista för-

teckningen upprättades, och i stad, utom Stock-

holm och Götheborg, till rådstugurätten för hvart

fjerdedels år inom en vecka derefter. Har ej döds-

fall under tiden timat, skall kyrkoherden härom
göra anmälan å ofvan stadgade tid och ort. 2:o

i Stockholm skall kyrkoherden, hvarje lördag, a£~

lemna slik förteckning till justitie-kollegium för den

förflutna veckan, samt i Götheborg till rådstugurät-

ten derstädes för hvar månad, inom en vecka efter

månadens slut. 3:o I afseende på dödsfall af per-

soner, som hört till frälseståndet, skola förteck-

ningar för hvarje hälft år insändas till vederbö-

rande domkapitel, för Januari—Juni inom Juli må-
nads slut, och för Juli—December inom näst derpå

följande Januari månad. Det åligger sedan dom-
kapitlet att insända förteckningarne inom Februari

och Augusti månader till den hofrätt, hvarunder

sterbbuset lyder. Har den döde veterligen leraaat

efter sig omyndige barn, skall uppgift derom i

förteckningen meddelas.

Döds-spranget är en ättestupa vid Wettern, på
Hofvaskogs ägor, i Ölmestads socken af Jönkö-
pings län.

Dödsstraff. Under åren 1830 till och med 1839
hafva årligen, i medeltal räknadt, 60 personer blif-

vit dömda till döden, samt af dessa, 17 afrättade

och 43 benådade. Är 1840 blefvo 51 dömda,
af hvilka endast 2 undergått dödsstraff och 49
benådades. De följande åren har de dömdas antal

hvarje år föga öfverstigit 50, ibland hvilka de

flesta af nåd erhållit eftergift af dödsstraffet, och

icke flera än 2 år 1841, 3 år 1842 och 2 år

1843 lidit sådan bestraffning.

Dödtid kallas tidvattnet under månens första och

sista qvarter, då det är hvarken så högt, lågt

eller hastigt, som vid springtid eller under ny-
och fullmåne.

Dödvits-Skojr kallas i våra gamla lagar den skog
som ingen frugt bär, till motsats mot fruktbäran-
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de skog, hvarmed nan enligt 1 3 kap. Byggninga-
halken förstår apel, ek, bok, och så vidare.

MMtffrtranui»» Antalet af dem oppgår i Sverige

till omkring 2,100. En uppfostringsanstalt för

aådaae vanlottade stiftades 1807 af menniskovän-

nen P. A. Borg, hvilken efter många med ihärdig-

het besegrade hinder lyckades, vid 1809 års riks-

dag, att för detta institut erhålla ett årligt stats-

bidrag af 3,333 R:dr 16 sk. B:ko, för hvilken

samma 1 döfstum eller ^lind från hvarje stift samt

1 från Stockholms stad skulle vid inrättningen

upptagas. Staten har sedan med ökade anslag un-

derstödt denna anstalt. Vid 1828—1829 årens

riksdag erhölls ett årligt statsbidrag af 2,000 R:dr

B:ko, till underhåll af 12 stifts-elever; vid .riks-

dagen 1834— 1835 anslogs en lika beskaffad sum-

ma eller 2,000 R:dr B:ko årligen till ytterligare

13 elevers uppfostran samt vid 1840—1841 årens

riksdag ökades de förut gifna statsanslagen med

2,666 R:dr 32 sk. B:ko, till vård och bildning af

14 elever. Staten betalar således årligen 10,000

R:dr B:ko, för undervisning och uppfostran af 48

stifts-elever samt 4 elever från Stockholms stad.

Utom denna summa utgår, efter 1844— 1845 årens

riksdag, ett årligt statsbidrag af 1,000 R:dr B:ko

till förbättring af lönevilkoren för lärare och vår-

dare inom de döfstummas institut. Derjemte äger

nämnde inrättning en kapital-fond af omkring

82,000 R:dr B:ko, bestående dels i fastigheter

(egendomen Manhem och Manilla holme, m. m.),

dels uti intecknade fordringar. Institutet, hvilket i

början afsåg så väl de blinda som dedöfstumma,

har nödgats småningom lemna de förra åt deras

beklagansvärda öde, för att med så mycket mera

kraft kanna arbeta för de senare. Institutets till-

gångar förslogo ej för begge inrättningarnes ut-

veckling. (Se artikeln : Blinda.) — De döfstumma

elevernas antal kommer under loppet af 1846 att

åtgöra omkring 71, deraf 52 äro stats-elever,

5 underhållna af det kongl. huset, 6 af institu-

tets kollekt och donationsfond, samt omkring 8

sjelfbetalande. Institutet står under H. M. enke-

drottningens nådiga hägn och beskydd, samt äger

en af Kongl. Majrt tillsatt direktion, bestående af

5 ledamöter samt en sekreterare och en läkare.

Inrättningens lärare-personal utgöres af 3:ne lära-

re för den intellektuella och 4 för den industriella

afdelningen. Derjemte en lärarinna i handarbeten

m. m. för flickorna, en ordningsman samt en eko-

nom. Eleverna undervisas i stilskrifning, moders-

målet, religion, räkning, geografi, historia och

ritning, samt öfvas i gymnastik och simning, i

skomakare-, skräddare-, snickare-, svarfvare-, fil-

och smides-yrkena, äfvensom i lithografiska och

öfvertryeks-arbeten. Eleverna emottagas vid en

ålder af mellan 10—15 år. Kursen beräknas van-

ligtvis till 6 å 7 år. Årsafgiften, för de betalande,

ir 150 R:dr B:ko. För sökande erfordras följande

handlingar: l:o ett till kongl. direktionen öfver all-

männa institutet för döfstumma och blinda stäldt an-

söknings-memorial; 2:o prest- och 3:o läkare-betyg.

Från stiftelsens början 1807 till närvarande tid

hafva ifrån inrättningen utgått 8 blinda, 1 half-

blind och döfstum, 7 sinnessvaga och döfstumme,

3 sinnessvaga och stumma, 4 döfva, 1 stum samt
närmare 200 döfstumma. Elfva elever af mankön
hafva varit dels intellektuella, dels tekniska lärare

vid inrättningen, till dess döden eller några för-

månligare lönevilkor kallat dem derifrån. Två af

dem finnas ännu qvar som lärare, af hvilka den ene,

i smides-yrket, tjenstgjort i 16 år samt den an-
dra i den intellektuella afdelningen i 26 år. Fle-

ra af de ntgångne eleverna hafva fått belönings-

jettoner af akademien för de fria konsterna, äf-

vensom ganska många blifvit promoverade till

sim-magistrar. Genom handaslöjder hafva ntgång-

ne elever kunnat nödtorftigt försörja sig sjelfva,

samt åtskilliga till och med sina orklösa föräldrar

eller fattiga syskon. Mången döfstum bar, efter

fullständigt genomgången lärokurs, vunnit en själs-

bildning, som kan anses förvånande i jemförelse

med hans råhet då han intogs. För att söka spri-

da upplysningen till de många utom institutet va-

rande döfstumma, ernår föreståndaren, herr Ossian

Edm. Borg, att hvarje sommar praktiskt genomgå
en af honom serskildt utarbetad lärokurs för döf-

stummas bildande, samt att till bivistande af denna

kurs inbjuda de vid Stockholms folkskole-lärare se-

minarium anställde elever, samt öfrige för den döf-

stummes bildning verksamt nitälskande personer.

Härmed gjordes början redan om sommaren 1844',

och föreläsningarne hafva blifvit besökte af om-
kring 40 folkskole-lärare elever.

DOmits, drabbningen vid. Svenskarne innehade

denna lilla stad i Sachsen, hvilken anfölls af 7,000
Sachsare, under Baudiss befäl, d. 22 Okt. 1635.

Man väntade här föga motstånd och Sachsarne

medförde således hvarken artilleri eller rytteri.

Baner, som fått kunskap omanslaget, hade likväl

skickat general-löjtnanten Rntwen till dess und-

sättning. Det kom till en träffning, hvari Sach-

sarne, utan hästar och kanoner, kunde göra föga

motstånd; 2,500 af dem blefvo fångar och nästan

hela den öfriga styrkan nedhuggen. Bandis sjelf

var nära att falla i fångenskap , emedan en Svensk

soldat fattat honom i bältet. Han hade likväl rå-

dighet nog att lossa spännet, och lemnade både

svärd och bälte i sin fiendes hand, samt undkom

på sin snabba bäst. Denna seger ansågs af Sven-

skarne, hvilkas mod den ånyo upplifvade, såsom

bimmelens rättvisa straff öfver kurfurstens af Sach-

sen trolöshet.

Dttiule, öfre och Hfedre» jernbruk i nedra Ul-

leruds socken af Wermlands län , bar 4 härdar och

1,926 skepp:d privil. och 251 skepp :d 5 lisp:d

frälsesmide af köpetackjern , och skeppar på Gö-
theborg. Hammarskatten är 16 skepp:d 15 lisp:d.

Bruket äges af W. A. Dorchimont, S. F. Linde-

qvist och disponenten friherre A. Rappe.

Dttpefader till ett barn, kallades, under medel*

tiden, den prest, som döpt detsamma. Om han i

följd af denna sin befattning ansetts stå i något

slägtförhållande till barnet, är obekant.

Döpelse. Liksom andra hedniske folkslag bruka-

de ock våra Svenske i hedendomen, att bestänka

sina nyfödda barn med vatten , och vid samma till-
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falle gifva dem namn. De inbillade sig, att bar-

nen derigenom förvarades från all kropps- och Jifs-

fara, samt gjordes så hårda, att intet jern ellerv

vapen kunde såra dem i krig. Under påfvedömet

kallades döpandet att skira och döpa. Skira bety-

der rena och bar afseende på döpelsens verkan;

emedan vi i dopet renas från syndens skuld och

straff. Skirnarbrun var således detsamma, som
dopelsekälla. Dopa eller döpelse ger tillkänna den

utvårtes förrättningen, då de som döptes, neddop-

padcs hel och hållna i vattnet, hvilken sed var i

Sverige bruklig år 1030, i konung Anund Jakobs

tid. Döpelsen förrättades på Latin och ägde rum
vid åar, sjöar och källor. Hemming Laurentii,

hvilken år 1342 blef erkebiskop i Upsala, döpte

många Lappar och Finnar uti ett stort kar nedan-

för kapellet, då han gjorde en visitationsresa till

Torneå, och der invigde kyrkogården. Men sedan

kyrkor uppbyggdes hos oss, blefvo dessa stället

för denna heliga förrättning, och det stadgas här-

om i vår kyrkolag 3 kap. 3 $. följande: "Det he-

liga dopet skall alltid värdeligen och gudeligen

förrättas i kyrkan, när icke nödfall eller andra

skäliga orsaker äro, som fordra att barnet skall

döpas hemma. Och på sådan händelse skall dö-

pelsen rätteligen och fullkomligen med alla de van-

liga böner och ceremonier förrättas , och sedan in-

gen ny, somligestädes härtill så kallad och bruk-

lig christningsact tillåtas. Döpelsen måste ock, så

vida möjligt är, ske på någon söndag, helgedag

eller bönestund, när den christeliga församlingen

är tillhopa, och kan samhälleligen bedja Gud för

barnet, och uppväckas till andakt och vördnad för

detta salighetsmedel." Af Westgötha-lagen inhem-
tas, att döpelsen ägde rum utanför kyrkodörren,

likväl förmodar man, att presten i vapenhuset

läst den första välsignelsen öfver barnet. Gud-
fadern höll fordom barnet tills det blifvit döpt;

men sedan tog gudmodern emot det. Funten

skulle först vigas, innan barnet finge döpas, af

det skälet, att "någon kunde hafva ohelgat och

missfyrmat honom." Något efter apostlarnes tid

började man att vid detta sakrament antaga åtskil-

liga ceremonier, såsom olja, salt, ljus, kristninga-

kläder, boning och mjölk, vissa böner, besvärjelse,

evangelium, m. m. Sådant ansågs fritt och vilkor-

ligt, samt hörde icke till döpelsens rätta väsende.

Det var brukligt blott för att pryda detta sakrament.

För samma orsak blefvo några af dessa gamla ce-

remonier ännu bibehållna. Men menigheten skulle

underrättas, att de icke voro nödvändiga. Eljest

kunde ännu flera bortläggas, så framt något miss-

bruk dervid ägde rum. På sådana grunder voro

döpelse-ceremonierna byggda uti den första evan-

geliska handboken af år 1529, i hvars företal

Olaus Petri yttrar, att han behållit de flesta cere-

monier, som förut varit bruklige och icke stridde

emot Guds ord: att saltet, smörjeisen, oljan, lju-

sen och de hvita kläderna voro, liksom fordom
mjölken, honingen och vinet, mer till en prydnad

vid dopet, än till någon synnerlig kraft. Döpelsen

förrättades på följande sätt, efter 1529 års hand-

bok. Först sporde presten, hvad barnet skulle

heta, och sedan uttalade han öfver barnet dessa ord:
n
Far här ut du orena djefvul, och gif dem Helga

Anda rum, genom hans kraft, som komma skall

och döma lefvande och döda. Amen." Besvärjel-

sen ändrades på Upsala möte år 1593, då orden:

"Far ut, du orene djefvul", uteslötos, och man sat-

te i stället: "Vik härifrån du orene ande." I 1809
års handbok blef förmaningen förkortad och ändrad

samt besvärjelsen: "Vik" &c. utesluten. Efter besvär-

jelsen gjorde presten ett kors öfver barnets ansigte

och på dess bröst, ocb sade: "Tag det helga kors-

tecken, både i ditt ansigte och bröst." I 1809 års

handbok är korstecknet uteslutet. Sedan lade pre-

sten handen på barnets hufvud , och bad : "O ! alls-

mägtige evige Gud, vårs Herras Jesu Christi fa-

der, värdes till att se nppå din tjenare (tjenarinna)

,

den du till trona kallat hafver", 4c. Denna bön

brukas ännu; men med någon förändring. Handens

påläggande uteslöts redan år 1693 ur bandboken.

Derefler lästes åter en bön, hvilken äfven blef ute-

sluten sistnämnde år. Sedan gaf presten barnet salt

i munnen, och sade: "Gud, som dig skapat hafver

,

han upplyse dig, och gifve dig visdomens salt,

som din ledsagare vara skall till evinnerligt lif.

Amen." Saltet skulle tillkännagifva döpelseförbon-

dets varaktighet
;
ty liksom salt förvarar ifrån för-

ruttnelse, sä ansågs det äfven såsom en sinnebild af

beständighet. Denna ceremoni afskaflades på Up-
sala möte 1593. — Efter meddelandet af saltet sade

presten till barnet: "Uaf frid!" Denna önskan än-

drades år 1541 sålunda: "Herren vare med eder!

Så ock med dinom Anda!" men år 1693 lämpades

den endast uppå barnet med dessa ord: "Herren

vare med dig!" Derefter lästes åter en bön. Se-

dan skedde den stora besvärjelsen med dessa ord:

"Jag besvär dig, du orene ande, vid Guds Faders

t och Sons t och den Helga Andas t namn, att

du utfar af denna Guds tjenare (tjenarinna), som
den Helga Andas tempel vara skall, och känn din

dom du fule djefvul, lät den rätta och lefvande

Gud hafva ärona, lät hans Son Jesum Chr istim

och den Helga Anda hafva ärona, och rym ra ifrån

denna hans tjenare (tjenarinna) N. ,
förthy Gud och

vår Herre Jesus Cbristus hafver kallat honom (henne)

till sina nåd, välsignelse och dop. Så fly nu bort,

du fule djefvul, och haf intet skaffa med denna

Guds tjenare (tjenarinna), som vedersakar dina

verld, och söker efter det Gudi tillhörer." I den-

na form förblef besvärjelsen i 64 år; ty att man
år 1541 satte "orene djefvul", i stället för "fule",

kan ej kallas någon förändring. På mötet i Up-
sala 1593 blef den väl af kristlig fhbet behållen;

men likväl mycket ändrad och inskränkt. Man ta-

lade både för och emot. Några ansågo den för

en vidskeplig och påfvisk sedvana, hvilken borde

afskaffas. Andra åter faktade för dess bibehål-

lande; men likväl med några mildare och kortare

ordalag än förut, och denna mening antogs äfven

af mötet. Hertig Carl var likväl icke nöjd här-

med, utan vägrade, att underskrifva mötets be-

slut, så framt icke besvärjelsen afskaflades. Pre-

sterskapet ville behålla den, såsom ett bevis,

att vår församling skiljde sig från Kalvinisteme

,
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samt trodde, "att alla menniskors bara voro kött,

syndade och stodo änder satans vilde, så framt de

icke genom vatten och andanom föddes på nytt"

Slutligen lat hertigen öfvertala sig att underteck-

na heslutet, hvarjemte han ock det följande året

stadfåstade det i sitt furstendöme. Icke desto min-

dre blef både besvärjelsen och den bönen, som
angår barnets arfsynd och verksynd, utesluten i den

handbok, hvilken åtkom år 1602, strazt efter her-

tigens uppstigande på thronen, angående gudstjen-

stens hållande vid kongl. bofvet. Men emedan den-

na ordning icke var sammanskrifven af Svenska lä-

> rare, utan af Kalvinistiska hofmån, så blef den al-

drig gillad och antagen. Uti den handbok, som
utkom år 1614, insattes besvärjelsen efter mötets

beslut, sålunda:
nJag besvär dig, du orene ande",

etc. och detta bibehölls äfven vid handbokens öf-

verseende 1693. Efter besvärjelsen lästes en bön

och sedan evangelium af Marci 10: 13. Oerefter

lade presten sin hand på barnets hufvud, och föll

med gudfader och gudmoder på knä, samt bad Fa-
der vår. Detta brukas ännu, utom det att man
icke mera faller på knä, hvilket afskaffades år

1693. — Sedan tog presten barnet i handen, och

ledde det in, sägande: "Herren bevare din ingång

och utgång, nu och till evig tid !

n Härafserman,
att alla förutnämnda handlingar ägde rum i vapen-

huset. Detta kallades primsigna, eller att meddela

barnet den första välsignelsen. Men emedan man,
ifrån år 1614, genast gick in med barnet i kyrkan till

döpelserummet, så äro handtagningen och inlednin-

gen från den tiden uteslutne. I 1609 års handbok
fick denna välsignelse en helt annan ordalydelse.

Då barnet hölls öfver funten
, frågade presten efter

barnets namn. Under påfvedömet i Sverige var det

gudmodern som nämnde namnet, oeh gudfadern höll

barnet. År 1541 tillades att begge två skulle säga

namnet och svara med ja, på barnets vägnar, då

presten gjorde följande frågor: "Afsägs da djefvo-

len? Och alla hans gerningar? Och allt hans vä-

sende?" Detta förblef i bruk i nära trenne århun-

draden, då det först 1909 uteslöts ur handboken.

Så tog presten olja, gjorde dermed ett kors för

bröstet och ett annat emellan skuldrorna på bar-

net, oeh sade: "Gud, som af sine store misskund

dig till döpelsen kallat hafver, han smörje dig med
glädjones oljo!" Denna ceremoni finnes redan år

1541 vara alldeles aflagd och utesluten utur hand-

boken. Derefter följde frågorna om tron, till hvil-

ka faddrarne svarade ja. Vi upprepa ännu tros-

bekännelsen; men med någon tillökning och liten

förändring. Sedan frågade presten barnets namn,

och döpte det tre gånger, och sade: "Jag dö-

per i namn Faders", Äc. År 1614 föreskrefs, att

presten skulle säga: "Jag döper dig N. i namn
Faders", &c. och 1693 stadgades, att han i det-

samma skulle begjuta barnets hufvud tre gångor

med vatten. Att presten vid samma förrättning

skulle nämna barnets namn, stadgades först år

1614. Sedan presten upptagit barnet ur funten,

gjorde han ett kors på dess hjessa med smörjelse

{chritmd). På mötet i Örebro 1529 gjorde man
häröfver den uttydning, att "olning oeh ehrismo

smörjelse gifves ej annor magi, utan det skall va-

ra ett utvärtes tecken till den invärtes smörjeisen,

som sker genom den Helga Anda." År 1541 var

denna ceremoni förbigången och alldeles utelemnad

or handboken. Sedan klädde presten ett kvitt klä-

de på barnet, och sade: "Jesus Ghristus kläde dig

i det rena klädet, som du skall bära obesmittadt

för hans domstol." Denna sed brukades en lång

tid, och uteslöts icke utur handboken förr än år

1614, förmodligen efter Upsala mötes god tfinnan-

de. Sist lemnade presten barnet ett ljus i han-
den, med dessa ord: "Tag denna brinnande lampo i

dina hand, oeh bevara ditt dop ostraffeliga, på det

att när Herren kommer till bröllopet, att du med
all hans helgon må gå ut emot honom, och ingå

med honom i evinnerlig glädje. Amen." Men äf-

ven detta blef på Upsala möte 1593 afskaffadt,

efter hertig Carls begäran. Under påfviska tiden

ansågs det likväl ej nog, att barnet blifvit döpt

med alla dessa ceremonier. Dopet skulle äfven

stadfastas ytterligare. Då biskopen bvart tredje

år höll sina visitationer, ledde {addrame fram till

honom sina gudbarn, hvilka redan voro några år

gamla, på det han skulle stadfasta dem. Biskopen

gjorde då ett kors på barnets panna, med en smör-

jelse af olja och balsam, och sade: "Jag tecknar

dig med korstecknet, och stadfaster dig med sa-

lighetens smörjelse, i namn Faders, Sons och den

Helga Andas", hvarefter han band en bindel om
deras hufvud, och gaf dem ett lätt slag på ryg-

gen. Detta kallades fdrma eller förmå, af Latin-

ska ordet firmare eller confirmare, stadfästa. Ka-
tholikerne ansågo denna stadfästelse såsom ett sa-

krament; men Olaus Petri ogillade braket i den

bok, han år 1528 utgaf om sakramenten. — Af
allt detta torde kunna slutas, hvilka stora för-

ändringar med döpelse-ceremonierne ägt rum i

vår Svenska församling, allt sedan reformationens

införande.

DOpelaedaa; eller kristningsdag. På denna dag

anställdes fordom stora måltider, då den döpte

undfägnade faddrarne och presten, som förrättat

dopet. Dessa gästabod voro likväl, i fjerde år-

hundradet, och äfven förut, intet annat än kärleks-

måltider, hvilka firades med mycken måttlighet. Men
sedan de urartade till öfverflöd, blefvo de antin-

gen inskränkte eller förbjudne. I Sverige klagade

ridderskapet och adeln år 1635 öfver den stora

yppighet, som ägde rum vid barnsöl. Detsamma

föreställde äfven presterskapet, åren 1 640 och 1 642,

då drottning Christina begärde underrättelse om
det bästa medlet, till hämmande af så väl detta

som allt annat öfverflöd. Slutligen utfärdades der-

emot allvarsamma förbud, åren 1644, 1664, 1668
och 1669. I följd deraf fick vid barndop intet

traktamente hållas med konfekt, mat eller dryck.

Men om på landet några voro långväga bjudne

till fadder, fingo de med en ordinarie måltid und-

fägnas, såsom andra hvilka kommo resande. I

fall ett barn i städerna döptes hemma, fingo väl

faddrarne, år 1664, allena trakteras, dock utan

allt öfverflöd i mat oeh dryck, och med förbehåll,

att inga bakelser eller konfekt och socker skulle
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Cl kringsändas tiU bekanta i staden. Men år 1731

förbjöds allt traktamente vid barndop i städerna,

af något slags mat, koafekter eller dryck. På
landsbygden, hvarest barnsöl fingo hållas högst

två dagar, skalle dervid tillgå måttligen ock ef-

ter förut utfärdade förordningar. Både hos Ro-
mare och Greker var det brukligt, att sånda gåf-

vor till sina vänner på glädjedagar. Nyfödda

barn erhöllo äfven skänker, och denna sed efter-

följde äfven faddrarne hos de kristna. I Sverige

inrotade sig ett stort missbruk med faddergåfvor,

bvaraf mången måste erfara verklig olägenhet. De
blefvo derföre år 1664 alldeles förbjudna, så vi-

da ej barnets föräldrar voro så fattiga, att man
af medlidande ville sända något hem åt dem, så-

som en allmosa. Likväl tilläts år 1669, att man
till faddergåfva skulle få gifva 4 eller 6 daler

sflfvermynt; men icke deröfver.

aYörarp, annex till Hvittaryd, är beläget i Son-

lierbo kontrakt af Wexjö stift, 6 1 mil V.N.V. från

Wexjö. Inom socknen finoas flere sjöar, af hvil-

ka Ftån, 3 mil läng och Fdrtjön, äro de betydli-

gaste. Kyrkan är af sten. På en ö, kallad Huthol-

men och belägen i Widöstern, hvilken gränsar till

denna socken, finnas höga murar, miner efter ett

slott. Norr om gården, vid qvarnen, anträffas en

ekans. Den skall vara anlagd or 1657, på riksrådet

grefve Pehr Brahes anstaltande, under kriget med
Danmark. En mängd grifthögar finnas äfven nära

gården, vid hvilken fordom flera fältslag stått,

bvaraf ett gifvit en mosse namn af Blodmo$$en.

Ett kors, benäradt Fickakon, är här upprest såsom

minne af en der stupad fältherre. Tid efter annan

bar man i mossen anträffat stycken af värjor, boss-

pipor, stigbyglar, m. m. — Vid Hallsjö har for-

dom stått kyrka, hvilken anses vara förstörd i

konung Christian II:s tid, och finnas betydliga

qvarlefvor af kyrkomuren, äfvensom af ringmuren

kring kyrkogården. Thorsborg har varit en borg

i denna socken, när landet var deladt emellan hä-

rads- och fylkeskonungar. Man har efter den på-

träffat få lämningar. Vid Dörarp , der man far öfver

den vackra Laga-A, synas ättebackar och runste-

nar. Dessutom märkes här i socknen säteriet Tofla

(hvarom se under detta ord). Socknen består af

14 i mtl. och har 545 invånare. Dess areal ut-

gör 11.895 tunn)., af hvilka 4,170 äro sjöar och
kärr. Adr. Ljungby.

Dlrby, en socken, med Kläckeberga, hör till 2
kl. preb., belägen i norra Möre kontrakt och
härad af Kalmar stift och län, \ mil V. fråo

Kalmar. Kyrkan är af okänd ålder; men blef år

1768 tillbygd. På kyrkogården hvila biskoparne

Schröder och Wallenstråle , samt stifts-kansleren i

Quedlinburg S. A. Mollzer. I denna socken mär-
kes: Ebbetorp , 1 mtl., J mil från Kalmar, med ett

behagligt läge på en med ekar och andra vackra

löfträd tätt beväxt kulle. Hufvudbyggningen år
stor och vacker. Ifrån densamma har man en för-

vånande utsigt, genom tvenne, ett stycke derifrån

stående, lummiga ekar, hvilka äro uthuggna i mid~
ten. Man ser igenom dem Kalmar kyrka och slott,

utan att något mera af staden synes. Kansli-rå-

det och riks-heraldikus J. G. Linnerhjelm, som
ägde Ebbetorp, bildade der en tafvelsamling samt
ett mindre bibliothek i Svenska topografien och
landthnshållningen. Här finnes ock en betydlig

plantering af valnötsträd. Barkestorp, 2{ mtl.

säteri, £ mil från Kalmar, är ett urgammalt her-
regods; Solberga, eller Ulfsborg; Tegelbruket ; Dans-
bo, med ett angenämt läge vid en å; Bo, välbygd
herrgård; Tinyby, 2} mtl., nära landsvägen, i en

vacker trakt 1 mfl från Kalmar; Tingbyberg, väl-

bebygd sätesgård om 1 mtl.; samt Haybynåv, hvfl-

ket presidenten i Kalmar, Christoffer Larsson Grabb

,

till tacksamhet for hans styrelse, erhöll af stadens

borgerskap, för sig och sina arfvingar i evärd-

lig besittningsrätt, och hvarpå han skaffade sig

regeringens stadfastelse d. 10 April 1649. — Sock-
nen består af 31 { mtl. och har 894 invånare. Dess
areal utgör 8,031 tunn]., af hvilka 75 äro sjöar

och kärr. Adr. Kalmar.

»Or riåTvea, så gttller skinnet. Med detta

ordspråk betecknas, att aldrig något är så ondt,
att det ej kan medföra något godt.

Dönehaeka , en vidsträckt bed i Romelanda soc-
ken, af södra Bohus län. Denna hed begagnas, mot
arrende erlagdt till närliggande hemman, af kongl.

Götba artilleri-regemente, såsom öfningsplats vid

målskjutningar och bombkastning. Skottlinjen går
till det närbelägna berget Aleklätten På heden

finnas åtskilliga byggnader för regementets räkning.

Kbfca Brahe. Se: Brahe.

Kbbeliult, Stora» ett gammalt herresäte i Ma-
desjö socken af Kalmar län. Den första ägare man
med säkerhet känner är majoren Sven Håkansson
Krååk, som ligger begrafven i Madesjö kyrkogård,

oeh hvars tapperhet ännu lefver i allmogens min-

ne.* Om honom finnes en anteckning uti framl.

prosten Frigelii handskrifter i Kalmar gymnasii-bi-

bliothek, uppsatt efter en i
1 orten allmän tradition,

kvars hufvudsakliga innehåll är: Sven Håkansson
var född af boodföräldrar inom socknen, tjente sig

upp under Ryska kriget, och visade en synnerlig

tapperhet i kriget mot Danskarne vid Kalmar, år
1611. En gång, då kommendanten velat gifva

npp staden till den påträngande fienden, ställde sig

Sven Håkansson i stadsporten och försvarade den
manltgen med sitt svärd. Sedan Danskarne likväl

samma år, genom Sommes förräderi, blefvo herrar
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af staden och slottet, ntgingo stora ströfpartier of

dem inåt landet att röfva och plundra. Åfven Ma-
desjö kyrka och prostgård hemsöktes af sådana

strofpartier tvenne gånger, d. 18 Maj 1611 och
12 Sept. 1612. Detta senare parti ernade besöka
åfven den rike och tappre Sven Håkansson på
Ebbehult. Denne åter, som i tysthet uppbådat all-

mogen, klädde ut sig som tiggare och satte sig

utmed vägen vid Nybro, emellan prestgården och
Göljemåla. När Danskarne ankommo hit, kastade

anföraren en penning åt honom och frågade om
han kände Sven Håkansson och kunde visa vägen
till Ebbehult, hvarpå han svarade ja, och som han

låtsade vara mycket halt, lät anföraren honom sit-

ta upp bakpå sin häst. Sedan de tagit af från lands-

vägen uppåt backarne, emellan Fagerbron och kyr-
kan, bvilka ännu kallas Jutcbackarne

, upptog Sven
Håkansson en pistol med hjullås, den han haft

gömd under sina kläder, och sköt anföraren ge-
nom ryggen, så att han stupade, hvarpå Håkans-
son sjelf skyndade undan. Detta skott var tecknet

för de undangömda bönderne, h vilka nu rusade

fram från alla håll och nedgjorde de Danske, så

att ingen enda man återkom till Kalmar. En liten

hop slog sig väl igenom ; men den hann ej längre

än l mil derifrån, till ett kärr emellan Göstorp

och Madesjö-gårdarne, der återstoden af Danskar-

ne blef nedgjord. Detta kärr kallas ännu Jute-

kärret, och bron, som leder deröfver, Jutebron,

hvflka namn med stolthet upprepas af de förbifa-

rande. I Jutekärret hafva, i senare tider, funnits

vapen. I Madesjö kyrka förvaras lemningarne af

en fana samt tvenne värjor, hvilka sägas tillhört

denne Sven Håkansson. Enligt en annan sägen skall

den ena värjan tillhört honom, och den andra Dan-
skarnes anförare. — > Ebbehult skänktes 1664 åt

öfverste-löjtnanten Riddarlou, hvilken, för sin trät-

girighet, ännu i denna dag, af allmogen kallas

Trätlou. Sedan Riddarlou begått dråp, fick hans

hustru likväl behålla Ebbehult till sin död 1697.

Derefter kom egendomen år 1700 till kyrkoherden

i Madesjö, Nils Braun, hvilken sedan blef biskop i

Kalmar och slutligen erkebiskop. Från honom här-

stammar slägten Braunerhjelm. — Vid Ebbehult

finnes nu ett pottaskebruk.

Kbbo, erkebiskop i Rheims, var född af lifegna

föräldrar; men genom lärdom och verkliga el-

ler föregifoa dygder bragte han sig upp till den-

na höga andeliga värdighet , stod i mycken nåd hos

fcejsar Ludvig den fromme, och fick af påfven Pa-
scalis uppdrag att omvända norden. Man vet likväl

icke huru han utfört detta värf, och krönikan sä-

ger derom .endast, att han omvändt åtskilliga. För
öfrigt är denne man känd såsom en af de verk-

sammaste drifljädrarna till kejsar Ludvigs afsätt-

niag, emedan han upphetsade hans söner emot
honom.

KM Mit flod. I Östersjön förmärkes ej någon

ebb oeh flod, och ganska obetydligt förnimmer man
den i Bonns län, af endast några tum; men dere-

mot skall på Norrska kusten detta natur-fenomen

sänka och höja sig 2 fot vid Bergen, samt vid

Nordlandens kuster ända till 7 fot.

»pptfasoti»» Carl JMusm, son titt piofessoro och

kyrkoherden i Yestra Wingåkers socken, doktor

t
Cari Christian E., född d, 28 Sept. 1758, blef vid

19 års ålder magister i Greifswald, prestvjgd år

1784, erhöll prebende- pastoratet Hellestad, m. m.
år 1791 och blef prost deröfver, riksdagsman vid

1800 års riksdag och vid kröningen, år 1808, ut-

nämnd till theol. doktor. Theol. professor vid

Lunds universitet och år 1813 biskop i Wisby,
der han afled efter 25 års tjenstgöring d. 20 Jan.

år 1838. Var prest och kyrkolärare i dessa ords

rätta bemärkelse. En välsinnad, from, nitisk äm-
betsman , älskad och aktad, väl icke begåfvad med
några högre egenskaper, men med dem som er-

fordras för att värdigt fylla sitt kall. Har utgif-

vit: Sammandrag af den kristna sedoläran, Försök

tilt en Lärobok t Theologia Dogmatica, m. m. Led.

af N. O., samt, året före sin död, prydd med dess

kommendörs-dekoration. Hans son,

Kbersteln» Carl Christian, kyrkoherde i Ka-
mps pastorat, nära Laholm, med professors titel,

har utgifvit 2:ne samlingar af skaldestycken, flera

disputationer och predikningar. Född i Lund d. 23
Mars 1794.

Kfeerstelaska skol-lnrhUtnlngen i Norrköping,

stiftades genom ett testamente af brukspatronen

Christian Eberstein och invigdes år 1825. Den
bestod af två afdelningar intill år 1838, då en

tredje tillades. Skolan utvidgades då till en tek-

nologisk inrättning. De begge äldre afdelningarne

voro dels en vexel-ondervisningsskola för gossar,

såsom förberedande klass för den andra afdelnin-

gen eller söndags-skolan. Denna är beräknad för

gesäller, lärgossar och sjömän. Inrättningen äger

en stenhus-egendom i Norrköpings stad, samt ett

spannmåls-anslag om 300 tunnor ifrån vissa frälse-

säterier i grannskapet. Dess styrelse tillhör en di-

rektion, vald ibland serskilda klasser af Norrköpings

stads invånare, och stiftets biskop är dess ordföran-

de, då hans göromål det tillåta. I hans ställe för-

ordnas en af stadens kyrkoherdar till skolans in-

spektor. Läraroe tillsättas af ephorus, efter för-

slag af direktionen.

KelilaAter äro stenvandlingar af åtskilliga arter af

sjöborre-slägtet (Echinodea), hvilka förekomma af

olika form, vanligen half-sferiska, med tvenne stora

hål eller öppningar, hvaraf den ena motsvarar dju-

rets mun, den andra dess anns; till storleken ofta

gaoska olika , inuti antingen fyllda med tät flokalk

eller pyramid iska kalkspats-kristaller, då de fa namn
*
af kristall-äpplen. De förekomma uti öfvergångs-

kalkberg, och hos oss ymnigast uti Nerike, Skara-

borgs län, samt på Öland.

Echntan, Carl, prost och kyrkoherde i Söder-

köping, hvarest han afled år 1749, i en ålder af

63 år, var en af sin tids förnämste predikanter,

oeh, som det heter om honom, "en Gamalie) för

stiftets prästerskap." Han har efterlemnat J. Bub-

neri Brevis Introdudio ad Bistor. potiticam, utom en

mängd predikningar. En lika lärd som from man,

hvilken hvarje dag skref en ny bön.

Kekersfeolsn» ett jernbrnk, i Byarums socken af

Jönköpings län, 2£ mil från Jönköping. Privile-
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gierades år 1649, med 460 skepprds smide 9 på
egen och Kråkebo hyttelags tackjerns-tillverkning.

Under braket lyda 5 förmedl. hemman, med 13

torp. I början af 1700-talet tillhörde egendomen

brukspatron Ghr. Schéele. Braket har nu 2 här-

dar och 900 skepp:d privil. årligt smide af egei

tackjern och 60 skepp:d frälsesmide, samt skeppar

på Götheborg. Hammarskatteo ntgör 8 skepp:d 8

lisprd. Är 1825 inrättades här, på jernkontorets

bekostnad, en bok- och vasknings-maschin , till

frånskiljande af bergarten från Tabergs-malmeo.

Bruket inköptes år 1814 af majoren G. Odencrantz,

för 54,000 R:dr B:ko, och såldes 1828, tillika

med Gerahof, till grefvarne John och Jakob Ha-

milton på Hörle, för 122,222 R:dr 10 sk. 8 r:st.

B:ko, samt tillhör nu grefve John Hamiltons arf-

vingar. «Smidesstämpeln visar: P J med hvar sin

punkt öfver och under.

Kckstefn, Carl Gustaf, hofmålare och lärare

för ornamentsritningen vid de fria konsternas aka-

demi. Han hade varit elev af Masreliez och var

isynnerhet lycklig i historiska och allegoriska styc-

ken. Född 1766, död år 1838.

Ed bar af urgammal tid varit bruklig i Svenska

rättegångs-författningen. Den fanns redan under

hednatiden och före de s. k. godsdomarne, envig

och jernbyrd. Man svor under hedendomen vid

Frey, årsväxtens, fruktbarhetens gud, Niord, vin-

darnes herre, och de allsmägtige gudarnes fader,

Oden. Så lydde edsformuläret , eller rättare den

ed, som ansågs helig: "Hjelpe mig så Freyr och

Niordr och den allsmägtige As" (Oden). Denna ed

aflades i helgedomen, framför gudabelätet och den

svärjande höll dervid i sin hand en helig ring,

besmord med offerblod. Stundom brukade äfven

kämparne svärja på sitt svärd. Åt menedaren lof-

vades i Valas heliga sång en evig fördömelses

straff. Likstranden, Nastrand, nordbons helvete,

skulle blifva hans hem efter döden. Edens helgd

var således känd och vördad före kristendomen.

Den nya religionen ändrade blott symbolerna. Asar-

ne glömdes eller förbannades, såsom onda andar;

man svor numera vid God, vid jungfru Maria och

vid helgonen. I stället för den heliga ringen kom
nu ett annat bruk att svärja

n
å bok och hselgha-

doma"; den svärjande höll dervid helgonens reliker

i banden. Stundom lades också finger å krusifixet

eller svärdet, hvars fäste bildade ett kors, och

derföre så mycket lättare kunde brukas såsom en

helig sinnebild. Man tvekade eljest länge huruvi-

da eden borde anses tillåten i ett kristligt sam-

hälle. Åtskilliga bibelspråk anfördes för att be-

visa, det bruket att gå ed varit ogillad t af kristen-

domens stiftare; men då andra bibelställen kunde

anföras för en motsatt mening, och edens bruk i

allmänna lifvet svårligen knnde umbäras, vardt den

år 1206 påbjuden af påfven Innocentius III. I Sve-
rige blef dess bruk ännu nödvändigare, då tide-

hvarfvets stigande bildning ej mera fördrog envi-

get och jernbyrden, såsom bevisningsmedel. Det

fanns tre klasser af eder inför domstol, dels ed i

s. k. witniamdl, eller då käranden med vittnen svor

på sanningen af sitt påstående, dels ed i duUmdl,

eller då svaranden med ed styrkte tin oskuld, krä-
ket kallades att dytia

f
slutligen den ed som i vissa

mål, hvilka kallades nåmndamäl , aflades af en utaf

parterna samtyckt nämnd, hvilken ransakade målet,

fin serskild egenhet för de Germaniska folken , äfven

i Skandinavien, var bruket af edgärdsmän, eller

sådana, bvilka med sin ed bestyrkte trovärdighe-

ten af parternes uppgifter. Dessa edgärdsmän fin-

nas icke numera; men väl ingår eden bland be-
visningsmedlen äfven i våra dagar. Den allmän-

na grundsatsen är, att med ed kan man svara,

men ej kära. Anklagaren för icke gå ed på den

anklagades brottslighet; men den anklagade kan
med ed styrka sin oskuld, och domaren, i tvistiga

fall, ålägga honom att svärja sådan ed, så framt

han vill gå fri. En så beskaffad ed kallas vdrje-

mdtsed, och dess grundsats är tydligen den, att la-

gen tilltror den anklagade så mycken ärlighet och
gudsfruktan, att han heldre bekänner sanningen än
ljuger inför Gud och på sin eviga salighet. Så-
dan värjemålsed ålägger domaren när bindande om-
ständigheter äro för hand, utan att brottsligbeten

kan anses bevisad; likväl far värjemålsed blott

i nödfall fordras, och aldrig der saken går å Kf.

I svårare brottmål vill lagen heldre att saken lem-

nas åt framtiden, än att genom fordran på ed ut-

kasta en frestelse till mened. En annan är s. k.

vrångo-ed, hvilken domstolen ålägger parterne el-

ler endera parten, då saken ej på annat satt kan

utredas. Den innefattar en edelig försäkran, det

man ej annat vet och förstår, än att den sak man
förer är en rättvis sak, och att man i dess utfa-

rande skall handla redligt och upprigtigt. Utom
parterna fordras äfven ed af vittnena, hvilka der-

vid svärja, att vittna och tillkännagifva allt hvad

dem frågadt varder och de veta rätt och sannt

vara. Vidare är ed tillåten om den ena parten

bjuder ed och den andra förklarar sig nöjd der-

med, dock får detta icke ske i brottmål. Dessa

äro de allmänna reglorna för edens användande in-

för domstol. Åtskilliga tillfallen äro serskildt nämn-
da i lagen, der ed för brukas, såsom t. ex. vid

undersökning om vådeld, och det icke kan utrö-

nas om elden varit vållad genom oförsigtighet (se

Byggninga-Balken, kap. 24, §. 2), m. fl. fall. I

andra civila mål förekommer ed ofta, såsom då

borgenärer i konkurser besvärja sina fordringar,

o. s. v. Men likasom parter och vittnen besvärja

sanningen af hvad de påstå, så svärjer också do-

maren, alt döma efter Guds och Sveriges lag samt

laga stadgar, och efter sitt bästa förstånd i alla

domar rätt göra. Domare-eden är intagen i sjelf-

va lagen (Rättegångs-Balken , 1 kap., $. ?), och

aflägges förrän någon far utöfva domare-embetet.

På samma sätt går hvarje embetsman en ed vid

tillträdet till sin tjenst, och äfven konungen afger

under edsförpligtelse sin konunga-försäkran. För

denna finnes ett formulär, hvilket innehåller en för-

bindelse till grundlagar, allmän lag och laga stad-

gar, samt ett konungsligt löfte, att vara en rätt-

rådig konung och en huld fader för Svenska fol-

ket. Så svär ock hvarje undersåte konungen sin

tro- och huldhets-ed vid dess uppstigande på tbro-
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»en; och i de edsformulärer, som begagnas vid em-
betseder och andra, hvilka afläggas i och för offent-

liga vårf , brukar åfven trohetsed till konungen och
statsförfattningen vara inbegripen. För civila och
nrilitåra embetsmän utfärdades ett nytt edsformu-

lär år 1826; det innehåller trohetsed och en all-

män försäkran, att, med nit och trohet, efter sitt

bästa förstånd, utan våld och egennytta förestå

sin tjenst. En dylik ed aflägga äfven prester. Vid
Tiksdagarne svärja ståndens talmän inför konungen

en ed, att upprätthålla konungamagten och rikets

ständers rättigheter, samt troget lyda rikets grund-

lagar; men någon ed af rikets ständer samfäldt är

ej föreskriften. Deremot svärjes, utom af embets-

män, äfven ed af borgare, för att vinna burskap,

och studerande vid universiteterna aflägga sin stu-

dent-ed, hvilken innehåller allmän trohetsed till

konungen och lagarne, samt förpligtelse att lyda

universitetets styrelse
- och stadgar.

Kd kallas landstycken emellan sjöar, samt ställen

vid forsar, der man ej kan nyttja båt.

Kd, en socken, med Sollentuna, hör till 2 kl. kon-
sist. , är belägen i Vestra Roslags kontrakt af Up-
sala stift, Sollentuna härad af Stockholms län

, 2£
mil N. från Stockholm, vid Mälaren. Efter konung
Wilhelms af England åstundan, har en runsten,,

hvilken suttit i Eds kyrkomur, blifvit, med konung
Carl Xll:s tillåtelse, förd till akademien i Oxford.

Socknen består af 2? mtl. och har 662 inv. Dess

areal utgör 8,054 tunnland, af hvilka 450 äro sjöar

och kärr. Adr. Stockholm, eller Upsala, Antuna.

Ed, en socken, med Eds kapell, belägen i Norra
Tjusts kontrakt och härad af Linköpings stift och

Kalmar län, 4 mil N.N.V. från Westervik, vid haf-

vet. Kyrkan är urgammal och förfallen, samt an-

ses för den äldsta i orten, en ny kommer oför-

dröjligen att byggas. Om den andre pastorn efter

reformationstiden, Matthias, finnes i kyrkoboken an-

tecknadt: "Han sträfvade mägta emot kapellets upp-

sättande; men när det färdigt vardt och han led-

sen blef vid en hop hofbetjenters öfverlopp, året

in och året ut, fattade han tankar, heldre med en

beta sitta i ro, än två i oro; flyttade alltså år

1625 till Eds kapell och blef dess första kommi-
nister: satt der först inhyses hos en bonde i Svi-

nebäck, Simon Finne kallad; sedan bodde han i

socknestugan." — Sedan Nils Stensson förrädiskt

brukat det med Erengisle Nilsson på Stegeborg år

1439 ingångna stillestånd och flytt derifrån, röf-

vade han vid Eds kyrka fyra frälsemän, som träf-

fades härstädes. — Genom kongl. resolution af år

1 762 förunnades åt H. Exc. grefve Ch. Em. Lewen-
baupt, såsom ägare till Eds och Winäs säterier,

jus patronatus inom församlingarne, dock så att

denna kallelserätt sträckte sig endast till pastorer-

ne. År 1842, vid då afträdande kyrkoherdens i

Bd, biskop C. E. Hallströms befordran och afgång

till biskopsstolen i Wisby, uppstod tvist om pa-

tronats-rätten. Denna fråga anses ännu icke vara

fullt afgjord. Nära kyrkan finnes ett stort, vac-

kert och rymligt skolhus af tvenne våningar, der

församlingens barn undervisas efter vexelundervis-

nings-method. Skolkassan kommer att äga en stå-

mäé sm

ende fond af 8,000 Rrir, deraf räntan användes tifl

lön åt skolläraren, till skolmaterialier, fattiga barns

understöd, m. m. Denna undervisningsanstalt ha*

tillkommit genom gåfva af en år 4819 afliden ung
man, G. F. Ringeltaube, hvilken i sitt testamente

dertill anordnade 5,000 R:dr B:ko. — De flesta

vigslar ske hemma, sällan viges något brudpar i

kyrkan. På aftonen af första lysningsdagen måste

kontrahenterne bereda sig på ett s. k. kryckgänge.

Ty de besökas då vanligtvis af i grannskapet bo-

ende ungdomsvänner, hvilka någon gång medföra

gåfvor till bruden och aflemna till begge käpp och

krycka af hvarjehanda storlek; men göra anspråk

på dans och undfägnad. — Inom socknen märkas:

Eds jernbruk (se nedanföre), samt säterierna Winäs

,

1 mtl. säteri, hvars äldsta kände ägare var riks-

drotset Bo Jonsson Grip. Egendomen bar ovanligt

stor och god ägovidd, med många betydliga torp

och 1£ underlydande frälsehemman. Hufvudbygg-
naden är af sten, från fjortonde århundradet. Här
visas ett litet trångt rum, Bo Jonssons kammare
kalladt, jemte en samling porträtter af Winäs

1

ägare

från äldre tider, tillika med flera af ätterna Grip

och Leyonhufvud. Egendomen, hvarunder ett stort

gods fordom varit lydande, är stamgods för äldsta

grenen af grefliga slägten Lewenhaupt. Forsby, 2
mtl. gammalt frälse-säteri, med -underlydande 4

mtl. frälse. Ägorna äro vidsträckta och förträff*

ligt väl odlade, samt trädgården god* HeUerö, 4

mtl. säteri, ägorna sträcka sig till Saltsjön och

äro väl odlade; här finnes en god trädgård och ett

tegelbruk. Ed, 2 mtl. berustadt säteri. Troserum,

1 ^ mtl. frälse med qvarn och tegelbruk. Hclgenäs,

lastageplats, samt Ed
y

marknadsplats, m. fl. —
Socknen hör till 3 kl. patr., har 2,880 invånare,

och består, jemte Eds kapell, af 82 1 mtl. med en

areal af 61,097 tunnland, af hvilka 4,700 äro sjöar

och kärr. Adr. Söderköping.

Ed, kapellförsamling, annex till sistnämnde Eds soc-

ken, beläget i samma kontrakt och härad, 6 mil

N. från Westervik, vid hafvet. Kyrkan är byggd

åren 1783—1785. Till milda stiftelser inom den-

na församling höra: Keijska fonden, 333: 16, och

Kammarslrandska fonden, 500 R:dr B:ko, hvaraf

räntan utdelas till sådane fattige, som ej åtnjuta

annat understöd. Bland egendomar märkas i den-

na socken: Krdkvik, 3 mtl. säteri, med flere torp,

tillhörde 1656 fru Anna Skytte, år 1829 grefvin-

nan Cronstedt; Åslevik eller Åsvik, straxt vid kyr-

kan och nära intill hafsstranden, bar vacker belä-

genhet och består af 1| mtl. frälse, med några

underlydande hemmansdelar; Windö, 4 mtl. säteri;

riksrådet Sten Banér, halshuggen i Linköping år

1600, är första kända ägaren. Har sedan tillhört

ätterna Wrangel, Kurck, Wachtmeister, Norden-

flycht och Fleetwood. Egendomen har en åbyggnad

från 1600-talet, trädgård och en mängd torp, jemte

några få ströhemman; men är isynnerhet utmärkt för

sina vattenverk i den från sjön förbilöpande ån,

såsom qvarnar med 10 par stenar, 3:ne sågverk

och ett tegelbruk. Socknen har 1,392 invånare.

Dess areal och hemmantal finnas inberäknade i mo-

dersocknen. Adr. Söderköping.

Digitized by



17* Bd*

Ed, annex till Nor, beläget i Nort kontrakt af

Carlstads stift, 3 £ mil VS.V. från Carlstad, vid

Weuern. Har 1,508 invånare, och består af 21 j-

mtl. Dess areal utgör 18,260 tunnland, af hvilka

420 äro kärr och sjöar. Adr. Carlstad.

Ed» en socken, med Nössemark, Håbol och Tofte-

dal, hör till 2 kl. konsist. och är belägen i Ve-
•tra Dals kontrakt af Carlstads stift, Wedbo hä-

rad af Elfsborgs län, 6 mil V.S.V. från Åmål, 5

mil S.O. från Fredrikshall. Socknen består af 34

mtl. och har 1,930 invånare. Dess areal är 65,981

tonni., af hvilka 9,590 äro sjöar och kärr. Adr.

Åmål eller Wenersborg.

Bd 9 annex till Sollefteå, beläget i Ångermanlands

vestra kontrakt af Hernösands stift, 8 mil N.V.

från Hernösand. Kyrkan, af sten, är mycket gam-
mal, och ligger 1 mil från moderkyrkan norr om
elfven. Socknen har 570 invånare och består af

11 mtl. Dess areal är inbegripen i modersock-

nens. Adr. Sollefteå.

Ed» ett jernbrnk, beläget i Eds socken af Kalmar

län, anlagdt vid den å, som från Storsjön utfaller

i den en knapp fjerdedels mil derifrån varande hafs-

viken , benämnd Syrsan. Bruket har 4 härdar. Ham-
marskatten utgöres med 23 skepp:d 16 lisp:d. År-
liga privil. smidet, af eget tackjern, är 2,500

skeppcd, frälsesmidet 120 skepp:d. Vid det bruket

underlydande Almvik tillverkas något manufaktur-

smide. Skeppar på Kalmar, Westervik och Stock-

holm. Bruksstämpeln visar ett E. Ägare: framl.

H. Exc. friherre J. Nordenfalks arfvingar.

Kda, annex till Köln, beläget i Jösse kontrakt af

Carlstads stift, 10 £ mil N.V. från Carlstad. Eda
var socken redan år 1225, då konung Håkan Hå-
kansson drog härigenom med 3,600 man, och först

hade läger vid Morasten (morast), samt sedan natt-

feerberge i Mellby. Kyrkan säges vara byggd straxt

efter Olof Skötkonungs död. Socknen har 3,520

invånare och består af 25 £ mtl. Dess areal ut-

gör 54,756 tunnland, af hvilka 4,570 äro sjöar

och kärr. Adr. Arvika.

Eda» en skans i Jösse härad af Wermlands land-

skap, belägen nära Norrska gränsen, 8£ mil från

Carlstad, på en höjd litet söder om Eda kyrka.

Det förmodas, att riksrådet, lagmannen Gabriel Ga-r

brielsson Oxenstjerna låtit uppbygga denna skans,

vid en tid då man, utan tvifvel, fruktade för Dan-
skarnes anfall, hvilket ock verkligen inträffade, i

den s. k. Krabbe-fejden , år 1657. Samma år kom
Danske öfversten Michael Obits, genom besättnin-

gens ©varsamhet, om qvällen med sina bussar in i

skansen och det så oförmodadt, att, såsom det be-

rättas, kommendanten just höll en kanna för mun-
nen, för att dricka en annan till, då han fick en

värja genom magen. Men Danskarnes vistelse der-

städes räckte icke länge. Emedan grefve Douglas var

i antågande, lät Obits bränna magasinerne, förnagla

kanonerna och drog sin väg. När sedan fyra-års-

fejden tillstundade, år 1675, fick en kapiten v.

Senlenburg befallning att ombygga skansen, draga

ihop den och göra den mindre på den sidan, som
stöter till Bysjön; ty förut gick skansen ifrån

landsvägen ned till sjön- Samma år belägrades

Edda.

skansen i tre dagar af Danske öfversten Vibe, som
derefter aftågade. År 16S0 var konung Carl XI
här och befallte att skansen skulle nedrifvas; men
1716 gaf konung Carl XII befallning, att den skul-

le förbättras och sättas i godt stånd. Under sitt

sista lefoadsår hade Carl XII ofta sitt högqvarter

här i grannskapet, dels i Nolby, dels i Haga. Vid
den tiden fanns bär 800 till 1,000 mans besätt-

ning och 60 kanoner. Men 1721 inskränktes be-
sättningens antal. Under senare delen af förra år-

hundradet lågo här en styckjonkare,* med 6 handt-

langare. Sedan Sverige och Norrige blifvit för-

enade är denna skans af föga vigt.

Edda är namnet på tvenne bland de märkvärdiga-

ste lemningarne af den gamla Isländska eller forn-

Skandioaviska litteraturen. Hvarifrån benämningen
härleder sig är svårt att afgöra. Den betyder

mormors mor, åldtmor, stammoder, och skulle så-

ledes kunna häntyda på innehållets höga ålder.

En annan lika sannolik härledqing är af Isländska

ordet ödr, snille, vishet, äfven sång, skaldestycke;

en tredje är af verbum ek tedi, jag lärer, under-
visar; andra förklaringar att förtiga. Man har sökt

namnets ursprung i Latinska samt till och med i de
Indiska språken, och dervid jemfört namnet Edda
med Veda. Eddorna äro, såsom nämndes, tvenne, en

poetisk och en prosaisk. Den förra är äldre och
kallas äfven Saemunds Edda; emedan den blifvit

samlad, ehuru ingalunda författad, af presten &*-
mund Ftöde (den vise) på Island. Denne man lefde i

senare hälften af ll:te och början af 12:te århun-

dradet; hans dödsår uppgifves till 1133. Men inne-

hållet är vida äldre och sträcker sig djupt in i he-

dendomen. Det består af urgamla mythiska skalde-

stycken, samt ett och annat prosaiskt utdrag. En del

angår den gamla nordiska gudasagan, en annan är

af moraliskt innehåll och framställer den Skandi-

naviska sedoläran, jemte allmänna lefnadsreglor; en
tredje behandlar den Germaniska forntidens histo-

riska minnen. Bland den förstnämnda klassen är

Völuspd, eller Valas spådom, märkvärdigast. Vala
(gen. Völu) betyder på Isländska spåqvinna, och det

ifrågavarande stycket innefattar en poetisk fram-
ställning af det gamla Nordens begrepp om verl-

dens uppkomst, om gudarne och alltings undergång
i Ragnarök. Andra sånger af samma halt äro

Va/thrudnismäl , ett mylhiskt samtal emellan Oden
och jätten Vafthrudner, kändt genom Tegnérs be-

arbetning på modern Svensk vers ; vidare Skirnisför

eller Skirners resa till Jotunheim, för att hemta
guden Freyrs brud , den sköna Gerda. Till den an-

dra klassen hör Hävamdl eller den Höges Sång, må-
hända sammansatt af flere sånger, säkert af hög
ålder. Oden införes sjelf talande i en mängd se-

de- och lefnads-reglor, hvaraf en del äro temli-

gen kända genom utdrag i nyare Svenska skrifter.

Yngre är Sölarljöd, eller Solens sång, hvilken röjer

sitt ursprung ifrån den kristna tiden. Den innehål-

ler dels sede-reglor, under form af en döende fa-

ders råd till sin son, dels den aflidaes förd genom
skärselden och andeverlden, o. s. v. Bland de hi-

storiska sångerna intages första rummet af qvädena
om Sigurd Fafnerslåns, hans kärlek till BrynHilda,
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och giftermål med Gudruna, hans död, Gudrunas och

hennes bröders, Ni/lungames
t undergång. Dessa sa-

gor behandla samma fornminnen, som i Tyskland

bl ifvit samlade i den ryktbara Mbclungentied. Fram-
ställningen är dock i flera fall olika, och de Is-

ländska sångerna anses äldre. Horn gamla de äro

kan ej bestammas, ej en gång tiden när de först

upptecknades, antingen detta skett af Samund el-

ler om de redan före honom funnits i skrift, och

hans åtgärd således skulle hafva inskränkt sig till

att afskrifva och samla dem. Denna Edda upp-

täcktes år 1643 af biskopen i Skalholt på Island,

Brynjulf Svendsen, som öfversände den till ko-

nung Fredrik III i Danmark. Brynjulf Svendsen

gaf samlingen namn efter Saemand. Traditionen

kände honom såsom dess upphofsman. Andra hand-

skrifter, dels på pergament, dels på papper, haf-

va sedan blifvit upptäckta. Innehållet är ej lika i

dem alla, och en stor del af de Isländska sån-

gerna har gått förlorad. Strödda delar af denna

poetiska Edda, eller, såsom hon äfven kallas, den

äldre Eddan
,
trycktes i Köpenhamn redan på 1 600-

talet; ty ifrån Danmark utgick det uppvaknade ni-

tet för den Isländska litteraturen. I Sverige ut-

gafs Völuspå på Isländska och Svenska år 1750, öf-

versatt af Göransson. Vissa sånger funnos på Fran-

ska, Engelska, Tyska och Danska språken redan

förr än den s. k. Arna-Magnoeanska kommissionen

i Danmark, åren 1787, 1818 och 1828, utgaf sin

dyrbara upplaga, i 3 delar, af Ssemunds Edda med
Latinsk öfversättning. En nitisk samlare af Isländ-

ska handskrifter,' Arne Magnussen, hade nemligen

skänkt en betydlig penningsumma till deras ord-

nande och utgifvande. Så väl nyssnämnde Edda

som flera Isländska sagor hafva genom detta för-

ordnande blifvit utgifna. En öfversättning af Eddan

ntgaf den lärde Finn Blagnusen åren 1821— 1823 i

Köpenhamn, och i Sverige förenade sig den be?

römde språkforskaren Rask och en Svensk lärd,

prosten A. A. Afzelius, att utgifva Ssemunds Edda.

Den utkom genom deras försorg på Isländska, jerale

Svensk öfversättning af den sistnämnde år 1818.

Äfven i tidskriften Iduna finnas några stycken öf-

versatta. — Den prosaiska Eddan är betydligt yngre

och anses i sitt närvarande skick ej öfverstiga 13:de

eller 14:de århundradet. Likasom den poetiska efter

Saemund, så brukar denna benämnas efter Snorre

Sturleson. Med huru stort skäl han anses för dess

upphofsman är svårt att bestämma. Den innehål-

ler en förklaring af den gamla skaldekonsten och

mytherna, och kan delas i tre afdelningar. Först de

s. k. Damisögur, eller mythiska berättelser om gu-

dar och jättar, deras bedrifter och undergång; se-

dan de s. k. Kenningar, eller underrättelser om poe-

tiska omskrifningar för gudarnes namn och andra

i sångerna förekommande begrepp, och slutligen

Skdlda eller HHödsgreinir, hvilken afbandlar alfabetet,

så väl bokstafsskriften som runorna, samt den gam-
la grammatiken, metriken och prosodien. Da?mi-

sögur bestå af två delar, Gylfaginning (huru

Gylfe blef narrad) eller Rars Lygi (Odens lögn),

samt Bragaradur eller Brages samtal. Gylfagin-

ning beskrifver Gylfes resa till Asgård, huru han

der blef narrad af Asarnes synvändningar och hu-
ru Oden undervisade honom om gudarnes och värl-

dens öden. Bragaradur innehåller guden Brages

berättelse för jätten JSgir, om gudinnan Idnnas

bortförande , m. fl. mythiska ämnen. Slutligen har

ock den prosaiska Eddan ett företal och ett s. k.

efterspråk af yngre hand. Deruti talas om men-
niskoslägtets affall till afguderi , och Asarne jemn-
föras med Trojanerne , m. m. hvilket allt bär spår af

medeltidens lärdom och kristne författare. Den pro-

saiska Eddan hvilar för öfrigt på en äldre poetisk

grund, och gamla sånger åberopas och anföras i

utdrag. Indelningen af denna Edda är olika hos

olika utgifvare , och äfven innehållet är ej alldeles

detsamma i de serskildta handskrifterna» För upp-

täckten deraf har man att tacka samme man , som
framdrog i dagen den poetiska Eddan, nemligen

Brynjulf Suendsen. Förtjensten delas dock af en

annan, Isländaren Arngrim Johnsen, hvilken år

1628 skänkte ett manuskript deraf till Ole Worm,
från hvars arfvingar det kom i Arne Magnussons

hand. Brynjulf Suendsens handskrift förkorn vid

Christiansborgs brand år 1794, men har sedan

återfunnits. Ett manuskript finnes på Upsala aka-

demis bibliothek, föräradt af den store mecenaten

Magnus Gabriel De la Gardie. Äfven den prosai-

ska Eddan är utgifven styckevis i Danmark .redan

1665, i Sverige af Göransson vid medlet af 1700-
taiet, och äfven på flera andra språk. En full-

ständig upplaga på Isländska utkom år 1818 i

Stockholm genom den lärde Rask, och början till

en Svensk öfversättning af A. J. Cnattingius 1819.

Kdebo» socken, belägen i Närdinghundra kontrakt

af Upsala stift, Frösåkers härad af Stockholms

län, 3 1 mil från Norrtelge. Uti kyrkan förvaras

ett ryggben al en hval fisk, hvilken strandat i den-

na skärgård, eller Edebovik, troligen år 1489,
enligt rimkrönikan. Inemot en half mil från kyr-

kan på Gillberga bys ägor, står ett ryktbart berg,

kalladt Gillberga gryts (hvarom se detta ord). I

denna socken märkas trenne större egendomar,

nemligen: Runeholm eller Runö, 4£ mtl.; Luudås,

4 mtl., och Harbrohobn, 3 J mtl., hvilket upplåts

af erkebiskopen Jöns Bengtsson Oxenstjeraa, år

1460, åt S:t Clara kloster ;> skänktes år 1558,

med flere gårdar, af konung Johan III, till hertig

Magni naturliga dotter Lucretia, gift med Kristof-

fer Wernstedt. Socknen hör till 3 kl. konsist.,

består af 65 f mtl. och har 1,759 invånare. Dess

areal utgör 33,187 tunn]., af hvilka 1,250 äro

sjöar och kärr. Adr. Norrtelge.

Kdelerantx , Abraham Niklas, son till theo-

logie-professorn vid Åbo universitet, C. A. Clew-

berg, föddes i Åbo den 28 Juli 1754, studerade

derstädes och promoverades, vid 18 års ålder, tfll

magister på samma gång som Kellgren, samt er-

nade egna sig åt den akademiska banan. Ett tal

på vers, hvilket han, såsom e. o. filos, adjunkt

höfl år 1782, vid parentationen öfver den aflidna

enkedrottningen Lovisa Ulrika, väckte mycket upp-

seende och kom inför konungens ögon , hvilken lät

kalla honom till Stockholm, der han förordnades

till andre direktor vid spektaklerna och konungens
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handsekreterare. På dessa f5rsta utmärkelser följ-

de saart andra. Ben insattes i tall-direktionen

,

erhöll adelskap, hvarvid han antog namnet: Edel-

cranti, och sedermera friherrlig värdighet, steg

från andre till förste direktor vid theatern,. blef

öfver-intendent, president i kommerse-kollegium

och kommendör af Nordstjerne-orden, hvarförutan

han inkallades i alla Svenska akademier, samt i en

mängd utländska samfund, blef stiftare och di-

rektör för landtbruks-akademien och medlem af

mänga kommittéer. Sverige har väl i senare ti-

der haft exempel på personer, hvilka, så till så-

gandes, blifvit kastade från den ena befattningen

till den andra, äfven de mest olikartade, och be-

klädt nästan alla slags embeten; men af personer,

som verkligen ägt skicklighet och varit hemma-
stadda på alla dessa platser, har det kanske icke

ägt någon, jemförlig med Edelcrantz. Vitterhe-

ten, bvari han först utmärkte sig med det of-

vannämnda sorgetalet, med ett ode till Svenska

folket, med ett par dramatiska tillfällighetsstycken

samt en öfversättning af den Engelska folksången

:

God save the King, öfvergaf han väl egentligen

aldrig; men hade, under den tilltagande mängden

af göromål, föga tid att egna deråt. Han upp-

hörde likväl icke att älska henne, och man måste

beklaga, att han ej fick mera sysselsätta sig med
hennes värf, ty de spridda försök han deri efter-

lemnat, visa tillräckligt bans kallelse för hennes

yrken. Han visade emellertid håg för nästan alla

vetandets arter; men vetenskaperna, likasom vit-

terheten, måste å sin sida också beklaga, att han

ej kunde uteslutande egna sig åt dem. Nu till-

hörde han dem alla, och hvad han här gjort,

ger ett begrepp om hvad han kunnat utträtta

med bemödanden rigtade på en viss bland dem.

Han är skapare af den Svenska telegrafen; en

ny art luftpump, och flera förbättringar vid

ångmaschinerna härleda sig från honom, äfven-

som dessa sistnämndas införande i fäderneslan-

det är hans verk, genom inkallandet af den

skickliga Engelske mekanikern Samuel Owen. Åt

slöjderna hoppades han gifva en ny lyftning,

hvilken afsigt isynnerhet låg till grund för hans

föreslagna stadgar för landtbruks-akademien, ehu-

ru ban icke kunde genomföra denna afsigt såsom

han önskat. En linspånads-masehin, uppfunnen af

honom, och hvilken sannolikt skulle kunnat blifva

af oberäknelig nytta, hann ej af honom utvecklas

till den fullkomlighet, han skulle önskat Hans

ovänner, bvilka ej kände bestrida hans mångfal-

diga förtjenster, sökte nedsätta dem genom sido-

beskyllningar, 'och anklagade honom för egennytta,

samt tillställde en rättegång mot honom i och

för hans tfaeaterförvaltning. Utgången ådagalade

beskyllningens grundlöshet, äfvensom den visades

deraf, att Edelcrantz, oaktadt sitt sparsamma lef-

nadssätt och de många tillfallen han kunnat äga

att rikta sig, likväl efterlemnade föga eller intet.

Han afled i Stockholm den 21 Mars 1821. Den

stadga och jemnhet i lynnet, som alltid utmärkte

honom, öfvergåfvo honom icke heller på Sotsän-

gen och i sjelfva dödsminuten. Under sin sjuk-

dom sysselsatte han sig, liksom i det friska till-

ståndet, med sina vanliga arbeten och forsknin-

gar, och då han kände det sista ögonblicket nal-

kas, följde han uppmärksamt krafternas aftynande,

samt dog med ordet: nu på läpparna, ett tecken, att

han just då kände sig fattad af den iskalla handen.

Kdelcrents , Daniel» son till prosten i Åby
och Beckebo af Kalmar län, G. Ahlberg, föddes d.

15 Juni 1761. Sedan han slutat sina studier i

Upsala, ingick han, 21 år gammal, såsom auskal-

tant i Svea hofrätt, och började år 1786 tjenst-

göra i polisen. År 1788 utnämndes han till öf-

ver-auditör och justitiarie vid arméens general-

krigsrätt i Finland, der hans tjenstgöring så för-

värfvade honom vederbörandes välbehag, att han

år 1790 vid Svensksund belönades med hårads-

böfdinge-embetet i Åsbo och Bjäre härader i Skåne.

Samma år blef ban ledamot i en kommitté, till-

satt att öfverse krigsartiklarna och öfriga författnin-

gar rörande landthären. År 1792 uppdrogs honom
att biträda bondeståndets sekreterare vid riksda-

gen i Gefle. År 1799 blef han advokat-fiskal i

Svea hofrätt och år 1800 förordnad att förestå

polismästare-embetet i Stockholm, med lagmans
titel. År 1802 uppdrogs honom underståthållare-

platsen i Stockholm, och då öfverståthållare-em-

betet i flera år stod ledigt, förvaltades det äfven

af Ahlberg, som år 1808 adlades med namnet
Edelcreutz. Då en öfverståthållare ändtligen år

1809 utnämndes, blef Edelcreutz i stället lands-

höfding i Stockholms län; men år 1818 anförtrod-

des honom derjemte att äfven förvalta öfverståt-

hållare-embetet, hvilka båda vigtiga platser han

på en gång bestridde till sin död, d. 6 Okt. 1828.
Friherre-diplom och Nordstjerne kommendörs-teck-
net belönade hans tjenster. Man kunde ej tilläg-

ga honom några högre insigter eller märkliga

egenskaper, äfvensom inga större förbättringar ut-

märkte hans förvaltning; men ordningssinne, drift

och tjenstenit bestridas honom icke.

EdelsvHrd, Fredrik Wilhelm, född 1798,
tog afsked som kapiten vid Jeml lands regemente,
erhöll majors namn i arméen, och har de senare

åren utmärkt sig såsom författare af åtskilliga

berömda ekonomiska arbeten, nemligen: Strödda

anteckningar i iandtmanna- och kommunal-eJcono-
mien, 3:ne, häften; Tidskrift för tandtmanna- och

kommvnal-ekonomien, hvilken, börjad 1841, fort-

far att ännu utgifvas.

Kdeniua, Jordanas Wikolasi, en af sin tids

störste theologer i Sverige, och författare till åt-
skilliga theotogiska skrifter samt en Kyrkohistoria,

var född i Wermland af ganska fattiga föräldrar

och dog år 1666, endast 42 år gammal, såsom
theologie doktor och professor i Upsala. Man be-
rättar om honom, att ban år 1653, såsom re-
spondens, försvarat Terseri dissertation, hvari skulle

bevisas, att Ebreiskan varit det äldsta af alla språk,
mot hvilken sats Stjernhjelm väldigt opponerade,
för att upprätthålla Göthiska språkets ålder. Drott-
ning Christina bivistade disputations-akten

, hvilken
började kl. 7 om morgonen, och hvars handlingar
förvaras i Palrasköldska samlingarne.
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Kder Mi heécr, H&Um f»r leder, ett gsm-
malt Svenskt ordspråk, betecknande att oloflfg ed

hålles för ogild. Man plägar äfven saga: Tvun-
gen ed, är Gud led.

Kdestad 9 annex til) Hjortsberga, beläget i Medel*

stads kontrakt af Lands stift, 2£ mil V.N.V. från

Carlskrona, vid Ronneby. Kyrkan, en mycket gam-
mal stenbyggnad, är helgad åt det heliga korset,

hvarföre hon ock i sitt sigill för ett kors med
omskrift: Ederstad Kircke. Vid sjelfva kyrkogårds-
muren finnes den fordom så beryktade offerkällan,

bvi]ken blifvit besökt af många sjuka och vidskep-

liga. Utom det, att man offrade i källan åt dess

skyddsande, gjorde man det äfven i en dertill in-

rättad kyrkostock, och troligen var detta offer

mycket indrägtigt för kyrkan, emedan på sjelfva

stocken stod denna inskrift: "Den som offrar i

denna kyrkostock, skall fa himmelriges gledje.
n

År 1665 utkom konungens befallningshafvandes

förbud emot besök vid källan och begagnandet af

vattnet. Detta förbud jemte minskad vidskepelse

och uppfinnandet af Ronneby helsobrunn, gjorde

omsider offerkällan mindre sökt och mindre under-

görande. Ännu i slutet af förra århundradet ägde
någon högtidlighet rum vid källan hvarje midsom-
marsafton, och ännu offras stundom derstädes. På
de nära omkring källan växande buskar upphäng-
de de besökande linnelappar, hvarmed de tvättat

sig, och skulle de hänga der för att torkas, hel-

gas och vinna så mycket större kraft. Socknen
består af 19£ mtl. och har 780 invånare. Dess

areal utgör 5,462 tunnl., af hvilka endast 40 äro

sjöar och kärr. Adr. Ronneby.
Kdet, Lilla, en stor by med välbygda hus och
handelsbodar, i Fuxerna socken af Westergöthland.

Namnet torde härledas af Isl. ordet iftrf, land-

tnnga, näs. Här finnas tvenne slussar. Dessa

äro 9 alnar breda, 33 alnar långa, och sjelfva

fallet är 9} aln. Bottnen är inbränd och kalki-

lad i sjeliva berget. Slussväggarne, så väl som
bräddarne, äro murade med klinkert och cement,

på Holländskt sätt. Vid slussarne äro flera fin-

bladiga sågverk. Slussarne och sågqvarnarne in-

löstes år 1624 af konung Gustaf II Adolf från en

Hans Skrifver, som tyckes hafva anlagt dem, och
öfverlemnade alltsammans åt Götheborgs stad på
6 år och mot vissa vilkor. Här finnes ett s. k.

sågbruk. Fyratio hus och 11 sågverk afbrunno

d. 9 Aug. 1830; fyratiofem man af Westgötha-
Dahls regemente , hvilka skyndade till hjelp

,
sjönko

på färjan i Götha elf. Slussverket höll ej länge;

beständiga reparationer voro af nöden, och man
fann dessutom, att slussens dimensioner voro allt-

för knappt tilltagna, för att i någon högre mån
motsvara ändamålet. Vid medlet af sjuttonhun-

dratalet företogs derföre en större förbättring och

ombyggnad af hela slussanläggningen, och sedan

den efterhand mer och mer förfallit, beslöt Troll-

hätte kanal-bolag år 1826, att låta göra en all-

deles ny kanal-ledning med slussar, midt emot
Edet, på andra sidan om elfvea, förbi Ströms herr-

gård. Verket börjades omedelbart derpå och den

12 Juli 1832 öppnades för första gången de ny-

bygda slumrne. De kallades Carl XIV JoA^m och
Oscars skiss. — Här finnes ett socken-apotbek och
en skola.

Kdejiftrdemlftn kallas i de gamla lagarne de per-

soner, hvilka med ed bekräftade inför domstolen,

att den ed var sann, som någon af parterne svu-

rit. De kallades äfven taggdrdsnän , samt utgjorde

en vigtig del i den gamla rättegångs-ordningen.

Deras ursprung bärledes med största sannolikhet

ifrån den gamla ättförfattningen, då hvar och en

biträddes af sin slägt så väl i försvar, som ut-

kräfvande af upprättelse för lidna oförrätter. Rätte-

gången var ursprungligen blott ett försök att för-

lika parterna, för att undvika enskildta fejder.

Hvardera parten infann sig då vid tinget, åtföljd

af de män , som voro beredde att understödja hans

sak och dela stridens faror. När eden infördes,

blef den aflagd äfven af dessa följesmån. I mo-
raliskt afseende hvilade inrättningen på den grund,

att en man, hvilken förde en afgjordt orättvis

sak, ej skulle kunna erhålla ett tillräckligt antal

vittnesgilla medhjelpare. Edgärdsmännens ed inne-

bar således ett yttrande af trovärdige män, till

stöd för den talan som fördes. Den angick ej

sjelfva faktum, utan blott deras egen öfvertygelse

om den ed, som parten sjelf aflagt. Edgärdsmän

begagnades isynnerhet i s. k. dulsmdl, d. ä. då

svarande parten besvor sin oskuld ; men äfven ibland

i wUnismäl, eller då klagande med ed bestyrkte

sanningen af sitt påstående. I den mån enviget

och jernbörden afskaffades, blef bruket af edsbe-

visaing så mycket vigtigare. Edgärdsmännens ur-

sprung ur de gamla Germanernes begrepp om slägt-

förbindelsens helgd bestyrkes äfven deraf, att slägt -

skap med parterne långt ifrån att göra edgärds-

männen jäfvige, i vissa fall snarare förutsattes

såsom en erforderlig egenskap. Ibland kunde de

äfven väljas utom slägten, dock inom samma land-

skap, ja inom samma härad. Det är också klart,

att deras tillförlitlighet i betydlig mån måste be-

ro på den kännedom de, såsom grannar och leda-

möter af samma samhälle, kunde anses äga om
den person, hvars sannfärdighet de skulle intyga.

För öfrigt fordrades bos edgärdsmännen fri börd

och myndig ålder; qvinnor, bannlyste och fridlöse

män, samt de, hvilka förut svurit falsk ed, och

den som sjelf var anklagad för samma sak, hvar-

om tvistades, voro äfven uteslntne från förtroen-

det att vara edgärdsmän. Deremot är det mindre

afgjordt, knappt troligt, åtminstone under land-

skapslagarnes tid, att fast egendom fordrades för

att kunna svärja sådan ed. Antalet af edgärds-

män var olika, i allmänhet större i mån af sakens

vigt, ifrån tre män till och med tre tolfter. Ed-

gärdsmännen bibehöllos ända till år 1695, då ko-

nung Carl XI afskaffade dem. Redan förut hade

deras ocb i allmänhet edens användande såsom be-

visningsmedel blifvit inskränkt, så att eden blott

skulle användas, sedan domaren "gjort sin största

flit, sanningen genom andra medel och ntvägar

att utleta." Sjelfva edsformuläret hade äfven un-

dergått förändring, för att mera bestämdt uttrycka

edgärdsmännens intyg, såsom ett uttryck af deras
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personfiru öfyertygeMe, ej såsom ett bertämlt

omdöme öfver sjelfva saken. Denna förändring

bestämdes af drottning Christina, i dess strafford-

ning år 1653. Den ofvannämnda inskränkningen

i användandet af edgärdsmän, och det företräde,

som lemnades åt andra bevisningsmedel, visar sig

redan i lagstiftningen från konung Gustaf I:s tid.

Edgårdsmännen, hvilka uppkommit under det äld-

sta German iska samhällsskicket i Skandinavien, gåf-

vo lätt anledning till missbruk under en förändrad

samhällsordning. Det klagades öfver meneder, vid

begagnandet af edgärdsmän, och detta "sampt an-

dre missbruk" uppgåfvos såsom skäl till deras af-

skaffande.

Kdh, ett säteri i Woxtorps socken af Jönköpings

län, består af 8£ mtl. med underliggande frälsehem-

man, 34 torp, 2 tnllqvarnar, 2 sågar, 1 kalsiner- och

1 tegelbruk. Sätesgården har det skönaste läge på ett

näs, hvilket bildas af sjöarne Furen och Flåren, samt

den a. k. Åreda å. Edh bar, från uråldriga tider,

varit ett Trolle-ätten tillhörigt gods; var be-

fåstadt, i likhet med andra herresäten i me-
deltiden, och kallades Trotleborg, samt blef år

1434 afbrändt och i grund förstördt af Engel-

brekts anhängare. Det bar tillhört riddaren Her-

we Ulf, hviiken först antog Trolle-namnet och

nyttjade Trolle-vapnet, vid början af 13:de år-

hundradet (se derom: Trolle-ätten). Det innehades

sedan af ätterne Trolle, Rosenstjerna, v. Yxkull,

v. Köhler, Wernsköld, De Geer, Tornerbjelm, m.

fl., oob äges nu af L. J. Lindström. Lemuingar

efter fästningsverk synas ännu vid Edh, 200 al-

nar norr om gården. På torpet Eriksbo under

detta säteri finnes ett kummel, som innehåller en

väl bibehållen stenkista, 12 fot lång, 2 fot bred

och 3 fot hög. Bällarne, som bilda sjelfva fodret

till kistan, ligga ännu nästan orubbade.

Kd laoltn, Ka*lk af, konungens förste arkiater,

ordförande i sundhets-kollegium, K. med St. K. af

W. O., R. af N. 0., af Preussiska Röda örns-or-

den och ledamot af vetenskaps-akademien, föddes

d. 15 Febr. 1777 i Fors socken i Jemtland, der

fadern var vice länsman. Såsom informator for

grefve M. Brahe reste han år 1807 till Ryssland,

blef 1810 promoverad till doktor, följande året

gjorde han grefve Brahe sällskap till Paris, och

år 1812 utnämndes han till lifmedikus hos dåva-

rande kronprinsen och hos prins Oscar. Under

fälttågen i Tyskland och Norrige åtföljde han ge-

neralstaben, och det nit och skicklighet hvarmed

han biträdde vid många blesserade Preussares vård,

förvarfvade honom der Röda örns-ordens kors.

Sedan han år 1821, jemte flera andra embets^rö-

der, skött dåvarande kronprinsen Oscar under dess

svåra sjukdom, belönades han med adelskap. Har
författat uppsatser i Svenska Läkare-sällskapets

Handlingar.

Bella, konung Olof Skötkonungs första gemål. Man
vet om henne ingenting annat, än att bon lärer varit

dotter till en jarl i Wenden och såsom krigsfånge

kommit tiH Sverige, der bon blef känd af konun-

gen, bvilken förmälde sig med henne. Af deras

ttlemkap ffidéts Edmund ilL och tvenat andra barm.

Kem%ot%,

Kdla omtalas såsom Irfamig Johan Il:s älskarinna >

hviiken alltid följde honom, då han besökte Sve-

rige. Hon beskrifves såsom munter, språksam och

skicklig i tärningspel.

Kantan, Johan Fredrik , född i Upsala 1763,

boktryckare derstådes och sedermera i Mariefred,

der han afled d. 6 April 1824, utgifvare af Som-
tnar-Hromenaden och Marie/reds Weckoblad, samt

författare till tvenne skådespel : Familjen eller Åsk-

slaget och Fläckarna i månan, det förra i fem och

det senare i två "öppningar."

Körberg, ett kontrakt i Strängnäs stift, Örebro

län, innefattar socknarne: Bodarne, Edsberg med
Hackvad, Knidsta med Hidinge, Kräklinge, Qvist-

bro, SkageirshuM, samt Wiby med Tångeråsa. Af
dessa socknar höra 4 till 1 kl. , 3 till 2 kl. och 3

till 3 kl. konsistoriella pastorater. Kontraktets

folkmängd uppgår till 14,764 personer.

Korberg, ett härad i Nerikes läns andra fögderi,

innefattar socknarne : Edsberg, Knidsta, Skagershult,

med Nysund och Tångeråsa. Häradet består af

145 i
mtl. och har 6,383 invånare. Dess areal

är 95,881 tunnl., af hvilka 14,556 äro sjöar och

kärr. I förening med Lekebergslags, Sundbo, Kum-
la, Hardemo och Grimstens härader, utgör detta

härad en domsaga.

Kdsberg, en socken, med Hackvad, bör till 1 kl.

konsist., är belägen i Edsbergs kontrakt och hå-

rad af Strengnäs stift och Nerikes län, 3£ mil

S.V. från Örebro. Inom socknen äro belägna:

Riseberya, 2£ mil från Örebro, 4 mtl. var, fordon

ett nunnekloster (se vidare: Risebergä). Svensborg

,

bar fordom varit kungsgård och blef, år 1219,

af konung Johan Sverkersson skänkt tlil nyssnämn-

da kloster. Binninysby; Peter v. Binningen, som
år 1612 var bergsöfverste och befalltes drifva

bergsbruken i Dalarne och Westmanland med stör-

sta fördel för kronan samt afdömma alla saker, som
angingo bergsväsendet, bade rest i Tyskland och

tagit sitt Tyska namn efter sin Svenska födelse-

ort, som var denna by. Socknen bar en areal af

9,720 tunnl., af hvilka 380 äro sjöar och kärr.

Den består af 59 J mtl. och räknar 1,448 invå-

nare. Adr. Örebro.

Korberg eller Kdsbacka, vid Edsviken i Sol-

lentuna socken af Upland. Denna egendom utgör

omkring 40 mtl. med Sollenlunaholms och Wibys
säterier. Den har stora trädgårdar och parker.

Här i trakten skall ett fältslag stått emellan

Svenskar och Danskar.

Kdrbora; eller Kdrliolin, ett gammalt slott el-

ler fäste, bar varit beläget £ mil från Weners-
borg i Tunhems socken, \ mil från Trollhättan

bredvid häradsskrifvare-bostället Stallbacka, der ,

Bryggums å faller i elfven, på Slottsholmen , for-

dom Edsholmen kallad, i Götba elf, eller, såsom det

kallas i Westgötha-lagen, Naglumsund. Tydliga lere-

ningar efter ett stenhus synes ännu härstädes.

Det berättas, enligt Hervara-saga, att Ångantyr
bodt på Edsborg, när Honnerna ledo nederlag på
Duna-beden. Man ret ej när slottet förstördes,

eller om det icke är samma Edsholm, som Engel-

brekt år 1434 bcfallte riddarem Peder Ulfason att
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belägra ock Urtaga* då Herman Gfeebar innehade

det på konung Erik XJH:s befallning. Vid herre-

dagen i Wadstena år 1559, beslöts, att alla fäst-

ningar skalle förbättras, isynnerhet JNagluma sand,

såsom ofvannämnde (aste förmodligen då kallades.

B£d*bro» annex till Unange, beläget i Närding-

faundra kontrakt af Upiala stift, 3 mil N.V. från

Norrtelge. — Edsbro masugn, nära kyrkan, flyt-

tades bit från Skebo bruk 1686, och förser bra-

ket med tackjern. Ej långt från masugnen synes

lemningar af en forntidens borg, som kallas Lund-
by borg. Nära kyrkan på en ås finnas omkring 16

bautastenar, 4 till 6 alnar höga. Socknen består

af 2& T
l

f mtl. och har 1,172 invånare. Dess areal

utgör 20,204 tunnl., af bvilka 1,950 äro sjöar

och kärr. Adr. Norrtelge, Skebo bruk.

Kdsele» annex till Ramsele, beläget i Ångerman-
lands vestra kontrakt af Hernösands stift, 11 \ mil

från Härnösand. Socknen kallas vanligen, genom
förkortning af namnet, Edsle och Edslö. Förbi

kyrkan flyter en stor fors, hvilken af en derintill

belägen gård fått namn af Eds- eller Ödsgårds-

forsen. Uti kyrkan, som är af träd, hålles guds-

tjenst endast hvar tredje helgdag. Socknen be-

står af 12£ mtl. och bar 615 invånare. Dess

areal inbegripes i modersocknens. Adr. Sollefteå.

Kdsliult, annex till Hult, beläget i norra Wedbo
kontrakt af Linköpings stift, l£ mil S.O. från

Ekesjö. Kyrkan, af träd, är af okänd ålder; men
förmodligen bygd under katholska tiden. Här fin-

nas flera målningar, tvenne fönster med målade

rutor, och S:t Laurentii bild. I socknen märkes

sätcrierne Rdnhult och Kidanäs. Den består af

30 1 mtl. och bar 956 invånare. Dess areal ut-

gör 13,978 tonni., af bvilka 4,540 äro sjöar och
kärr. Adr. Ekesjö.

EdakOn i Hille socken af Gefleborgs län. Här
ligger Drakberget, i bvilket finnes en håla lik-

nande ett ägg, täckt med en stor sten. På
botten ligger en slät aflång sten af

-J
alns dia-

meter, nednött i berget liksom i en gryta. Höj-

den till detta ställe ifrån vattubrynet skall vara

omkring 30 alnar.

KdjnnHreii» kronopark om 10,440 tunnland, i La-
ske härad af Skaraborgs län.

Kdnvalia, ett jernbruk i Nors socken af Werm-
land, är ett gammalt bruk, uppbygdt af borgmä-
staren i Carlstad, Henrik Kolthoff. Det har 4

härdar, 1,552 skepp:d 10 lisp.d privil. årligt smi-

de och 202 skepp.d 10 lisp:d frälsesmide, och

drifver ett betydligt spiksmide, allt af köpetack-

jern, och utskeppar på Götheborg. Hammarskat-

ten är 13 skepp:d 10 lisp:d. Brukets stämpel är

C N inom en qvadrat. Det äges af J. Dickson £
Corap.

Kdsvalla fabrik» inom Nors socken och Grums

härad af Wermlands landskap, sysselsätter, jemte

det mekaniska ullspinneriet, som drifves i före-

ning dermed, 40 till 80 arbetare. Tillverknings-

värdet uppgår från 34,000 till 41,000 R:dr B:ko

årligen.

EdivKra« annex till Wånga, beläget i Winköls

kontrakt af Skara stift, 2 i mil S.V. från Skara.

flår ira 18 sjöar. Kyrkan år btjågpn på en gan-
ska hög kulle, så att bon synes flere mil på alla

sidor, och är i senare tider ansenligen tillbygd.

På södra sidan ont kyrkan finnas grifthögar. Här
ligger äfven den så kallade Algustorps hed

t
hvilken

torde vara densamma som Qui$kcde> Vid hemma-
net Ku/len anträffas vallar och spår till en befäst-

ning. Lemningar af Borgja och Balstorps kyrkor

synas ännu i socknen. Invid kyrkan ligger en stor

by, bvarest den i historien namnkunniga Kdsvära-

slägten fordom bodde. Stamfadern var Carl af

Eds vari (se detta ord) och lefde omkring år 1 1 30.

~ Socknen består af 29 mtl. och har 892 invå-

nare. Dess areal utgör 12,057 tunnl., af bvilka

470 äro sjöar och kärr. Adr. Skara.

KtWOre (Ed-söre, Tyska Eidschwur) eller konungs

edsöre, kallades i gamla tider den ed konungen,

jemte rikets förnämsta herrar svor, vid sitt till-

träde till regeringen, att bäfda säkerhet och ord-

ning i landet. Brott emot den allmänna frid, som
deruti försäkrades hvar man, kallades edsöresbrott

och de stadganden, som angå dessa brott och de-

ras bestraffning edsöreslagar. De förskrifva sig

från Birger Jarls och Magnus Ladulås
1

tid, samt

innefattas hufvndsakligen i de bekanta fredslagarne,

om hemfred, qvinnofred, kyrko- och tingsfred,

hvartill kunna läggas s. k. *ot<bUoit hcempdir", el-

ler hämnd på orätt person, samt på en fiende,

bvilken redan erhållit fred, och slutligen det fall,

då någon stympade en annan. Edsöreslagstift-

ningen utgick ur den gamla kriminal-rätten, så-

som en närmare bestämning och en ökad säkerhet

emot svårare förolämpningar. Det var icke blott

konungens brott emot sin ed, utan hvarje brott,

som konungen genom denna sin ed var serskildt

förbunden att strängt beifra. Edsoresbrottens an-

tal ökades genom senare stadganden. Dit hänför-

des, såsom det redan visar sig af de första edsöres-

lagarne, förolämpningar, bvilka, dels i och för sig

sjelfva voro särdeles svåra, dels sådana som begin-

gos på tider och ställen , bvilka framför andra borde

anses fridlysta, och i allmänhet erfordrades för att

gifva handlingen karakter af edsöresbrott , att den

skulle vara begången med fullt uppsåt att skada.

I denna senaste punkt äro likväl de äldre lagarne

ej fullt öfvensstämmande. Under edsöret hänför-

des efterhand försåtliga anfall till lif och lem;

vidare, i vissa fall, att med våld befria dråpare

och tjufvar, gripna på bar gerning, att binda och

fängsla någon på misstankar för brott, bvilka ej

sedan kunna bevisas, och slutligen att bryta drå-

parens lejd att infinna sig på tinget, då han ej

blifvit gripen på bar gerning. Straffet bestod i

förlust af all lös egendom, samt att vara biltog

öfver hela landet. Detta sista öde kunde likväl

upphäfvas af konungen, på förbön af den föro-

lämpade parten, eller, i några fall, af någon an-

nan genom brottets beskaffenhet derlill berättigad

person. I sådan , händelse bötades serskildt till

konungen, och för öfrigt förenades med edsöres-

straffet egna böter för vållad skada. Det fanns

ock tillfällen då våldsverkaren dömdes för edsö-

resbrott "undir svärd", t ex. vid våldtägt, om
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BfvetfMt,

han greps i gerningen. — Sådan var i korthet

andan af des äldre lagstiftningen om ed»öre.

Den innebar en skärpt straff-lagstiftning och öka-

de antalet af fornt bestämda urbota mål. Sjelf-

va konungens ed, hvarifrån begreppet om edsöre

utgick, är nu förändrad-, men saken har ingått i

den allmänna brottmåls-lagstiftningen. Betydelsen

af edsöre är i allmänhet densamma som förr, ehu-

ru benämningen är borttagen på de flesta ställen

i vår na gällande lagbok. Detta skedde genom
en kongl. förordning år 1779, hvars ändamål lik-

väl ej var att utplåna edsöres-begreppet, utan

blott att for de flesta fall upphäfva den påföljd

af ärans förlust, hvilken blef edsöresstraffen tillagd

redan af konung Gustaf I. Namnet är dock bibe-

hållet för svår öfverträdelse af kyrko- och rätte-

gångsfreden. Deremot räknas nu för edsöresbrott

äfven våld med ord eller gerning emot riksdags-

män, samt rikets ständers fullmägtige i banken och

riksgälds-kontoret, deras revisorer, sekreterare och

kansli-personal, äfvensom ledamöterne i berednings-

taxerings- och pröfoings-kommittéer. Straffet är

nu mera ärans förlast och hundrade dalers böter,

samt dödsstraff om dråp eller rån i och med edsö-

resbrottet äger ram. Böterna fördubblas, då brot-

tet förnyas, och förbrytaren ligger ogild, om hån

i gerningen dräpes.

Edsavrd, grefve af Ost-Friesland, förmäld med Gu-

staf I:s äldsta dotter Catharina. Hans broder, Jo-

han, följde honom till deras bröllop i Stockholm,

och här börjades den olyckliga kärleksbandeln med
prinsessan Cecilia. Grefve Edzard fick i hemgift

3,844 stänger silfver, h vilket utgjorde 12,152 lö-

diga marker och svarade emot 100,000 R:dr. Dess-

utom erhöll prinsessan Catharina en mängd dyrbar-

heter i klenoder, sillverkäril och kläder, dels af

sin fader, dels af sina vänner och städerna. Hen-

nes hela utstyrsel gick till 19,714 R:dr, hvaraf

kläderna ensamt värderades till 3,000 R:dr. Till

respenningar fick hon 6,000 R:dr oeh 500 till ut-

rustande af sin vagn.

Edåsa, annex till Warola (Walora), beläget i

Kåkinds kontrakt af Skara stift, lj mil S.S.O.

från Sköfde. Kyrkan är bygd af sten. När der-

intill fanns fordom 5.7 Laurentii Malyris convivium

sacrum eller brödra-giUe. År 1442 utgaf bisko-

pen i Skara, Sven Grotte, sitt stad fastelsebref på
detta gille. Gillehuset anses hafva stått vid det

nuvarande hemmanet Gillestugan, som tillhört Ed-

åsa kyrka till år 1695, då det lades under fräl-

set. Nedanför Gillestugan finnes en offerkälla med
skönt vatten; men offrandet har längesedan upp-

hört. Vid Wretaholm, i denna socken, är ett te-

gelbruk. Socknen har en areal af 2,916 tunnland

jord. Den består af endast 5 mtl. med 339 in-

vånare. Adr. Sköfde.

Efter nöt kläda, kommer tur sveda. Ord-

språket betecknar, att mången gråter i år åt det

han skrattade i fjol.

Eftra, annex till Slöinge, beläget i Halmstads kon-

trakt af Götheborgs stift, 1 mil S.O. från Falken-

berg, vid hafvet. Kyrkan, belägen nära j mil

från Slöinge, på en höjd, synes på större afstånd.

Den ir 45 alnar lång och 10 alnar bred, har tak

dels af koppar, dels af bly och ett grundmuradt

torn. En anteckning i pastors-arkivet upplyser,

att här redan år 1010 fanns uppbyggd en träd-

kyrka, hvilken blifvit uppbränd under något krig.

I katholska tiden var Eftra kyrka helgad åt jung-

fru Maria, och hennes bild stod i kyrkomuren åt

landsvägen. Nuvarande kyrka och torn blefvo upp-

byggda år 17 79. I koret bar stått en murad graf,

tillhörig Stensjö säteri. Här hvila flere af Oxen-
stjernska och Rosencrantziska ätterna, hvilka ägt

Stensjö och Wastad
,
jemte jus patronatus till Slö-

inge och Eftra kyrkor, innan dc blefvo regala.

Vid den så kallade Skotthögen, på Hanarps gärde
nära landsvägen, hafva flere stenar varit uppresta,

och ännu finnas 4 qvar af dem, den största 2£
och den minsta 1

J
aln hög. Allmogen i orten

påstår, att dessa stenar blifvit resta till minne af

några Svenskar, som stupat i krigshändelsen på
Eftra högar (troligen år 1565). Den berättar äf-

ven, att de Svenskes artilleri, uppstäldt på Skott-

högen, beskjutit de Danske på Eftra högar, på
hvilket sistnämnde ställe äfven flere stenar varit

reste, och af hvilka tvenne ännu utvisas, såsom
qvarstående stumma vittnen af samma dags hän-
delser. Alla dessa stenar hafva baulastensform.

Vid Ullarp anträffas en 4 alnar hög sten, Lynga-
sten kallad. Sägnen, att Eftra kyrka först skulle

uppbyggas derstädes, monumentets form af en

skyddspelare eller sk\ddsstod, dess afsöndrade läge

ifrån andra fornlemningar, allt det(a ger anledning

till den förmodan, att stället varit af våre förfa-

der egnadt åt andaktsöfningar, samt att Lyngu-
sten verkligen utgjort en skyddsstod. Omkring
denna sten håller ungdomen ännu sina midsommars-
lekar, likasom uppe på Wårhögen i Slöinge soc-
ken, på hvilket senare ställe, omkring ett upp-
stäldt Maj-träd, den glada åldern ifrån urminnes
tider firat den glada årstiden. På Wastads gär-
de, midt uti en åker, stå fyra stycken resta ste-

nar, hvaraf den största är 3-J alnar hög, och den
minsta 2. Nära härintill ligga ruiner och grund-
valar efter ett gammalt slott, som varit omgifvet
af en djup graf och af vallar. . Detta ställe kal-
lades Herregården, och beboddes fordora af riksrå-

det Arvid Oxenstjerna. Uti Trolleknll vid West-
lunda finnes en grotta. Uti Wastads hage en dy-
lik, jättestugan kallad, hvilken benämning, tillika

med fornlemningens skapnad, ger forskaren anled-
ning att anse henne vara begagnad såsom kummel-
grotta. Då man gått några steg uti grottans klyft-
gång, stöter man på ett ned vält radt, stort sten-
block, hvilket tillsluter sjelfva grottan. Ropar
man här, så svarar ett hemskt genljud, liksom
från de gamles heigrindr (samlingsrummet för dö-
dens gudinna). — Socknen består af 31 { mtl. och
har 918 invånare. Dess areal utgör 7,267 tunn-
land, af hvilka endast 30 äro sjöar och kärr. Adr.
Falkenberg.

Efverlttf, en socken, med Slimminge, belägen i

Torna kontrakt ocb härad af Lunds stift och Mal-
möhus län, 2| mil O.S.O. från Lund. Socknen hör
till 3 kl. reg., består af 19» mtl. och har 764
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Efverlftf.

invånare. Till nåstgränsande Blentarps, Illstorps

och Wombs socknar stå Efverlöfs-boerne icke i

någon förbindelse, och ingå ej heller äktenskap

med dessa socknars åboer; men väl med dem i den

ester tillgränsande Weberöds socken, hvars in-

byggare, i likhet med denna sockens, äro förmög-

na bönder. Till deras förmögenhet bidrager fram-

för allt boskaps- och häst-afveln, samt deras go-
da hushållning, och mindre begagnande af öfver-

flödsartiklar, bland hvilka kaffe och finare drycker

sällan njntas. Betraktar man Efverlöfs-bonden un-

der arbetet, synes han sluten, utan sinne for den

yttre naturen. Åkern, på hvilken han plöjer, sår

eller skördar, de kreatur han sköter, utgöra hans

verld; för allt annat som ligger utom denna verk-

ningskrets, är han i allmänhet likgiltig, kall och

utan deltagande. I sitt väsende är han maklig,

långsam och trög: egenskaper, hvilka röja sig äf-

ven i sjelfva språket. Okända personer och tig-

gare få med största svårighet herberge någon natt

hos honom, och för ståndspersoner hyser han icke

synnerligt förtroende. Efverlöfs-bonden år till väx-

ten stor och grof; men ej alltid af vacker kropps-

byggnad, och sällan når han en hög ålder. —
Klädedräkten så väl i denna som Weberöds och

Hellestads socknar är alldeles egen, och ännu nä-

stan sådan den varit i århundraden; emedan det

hör till folkets lynne, att icke älska något nytt,

eller något som nyttjas annorstädes. Bland syn-

nerliga namn på vissa karlarnes klädespersedlar

kan anmärkas: milkjahufoa, en stickad, hvit ylle-

mössa , utan skärm ; fidskahufva , en mössa af hund-

eller hilter-skinn, hvilken begagnas på resor; selar,

byxhängslen; synadekrafve , en konstigt sydd skjort-

krage eller nattkappa. Vid bröllopshögtider fösta

qvinnorna, på sina svarta klädeströjor, öfver brö-

stet fyra förgyllda, stora och runda silfverplåtar

(brvaspdnne)
, med hängande löf uti. Midt emellan

dessa häktas dessutom en fyrkantig silfverplåt, med
många löf, kallad sdrkasöi. Anbud om äktenskap

sker hos flickans föräldrar, och hafva dessa intet

att påminna, isynnerhet mot förmögenheten, så är

saken uppgjord. Skulle flickan möjligen hysa kär-

lek för en annan, och afsky den som erbjudes, så

begagnas äfven handgripligt tvång, sedan goda fö-

reställningar af föräldrar och anhöriga icke velat

hjelpa. Oftast är det syskonbarn, som bygga äk-

tenskap sinsemellan, på det förmögenheten ej måt-

te gå utur slägten. Det härpå följande ja-ölet fira-

des fordom med större ståt än numera, då det

försiggår i all tysthet, af fastman och ett par

hans närmaste slägtingar, hos flickans föräldrar.

Vid detta tillfälle lemnar han åt fastmön så kal-

lad ja-gåfva , af en större silfverbägare (stäv) , till

ungefär 60 R:dr B:kos värde, med inneliggande

några större silfvermynt, ett par silfverskedar, nå-

gra sidenshavletter och tyg till en halsduk, m. m.,

det hela knutit i en bomullshalsduk, hvilken ej får

öppnas och beses, förrän följande dagen. — Vid

begrafningar deltaga äfven qvinnorna i liktåget;

från byarne och orter längre från kyrkan , ser man

ofta processionen åkande. Det af qvinnorna, vid

sådana tillfällen, brukliga sättet, att uppfästa sina
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fcutVadklädea (AyeAAf), ger åt det hela en dyster

oeh allvarsam stämpel. Gästabud , anställde i följd

af begrafningar, fortfara vanligtvis i tre dagar,
med iakttagande af stillhet och anständighet. Bland
ord, talesätt och andra här gängse brak, anmärka
vi: Snnéa eller Snudesö , en slags soppa, kokad på
rökt kött; Barleja, en föräring till barnsängshustior,

bestående af ett fat gröt, af bohvete- eller ris-

gryn, med derpå lagde bakelser. Bäres barleja

till annan socken, medföljer äfven bröd, fisk och
sockerkaka; Avel, April månad; hvad Thor tär gro,

lår Avel afino, ett ordspråk, som betecknar, att

hvad som stundom grönskar i Mars, blir förödt nti

April, i följd af en strängare vinter; ejörn, ek-

orre; kyrkegrin, ett slags tomt eller nisse, som
tros uppehålla sig i kyrkorna och skydda desam-
ma; komma för något, ett talesätt, att uttrycka

när någon hastigt insjuknat, att han blifvit det

i följd af väder eller vatten, genom osynliga,

onda magters vållande. Vid sådana tillfallen ef-

tersändes genast en käring, som anses äga förmå-
ga att häfva det onda. Härvid tillgår på så sätt,

att hon i den sjukes högra trädsko lägger glödan-

de kol, öfver hvilka smältes bJy, taget ur någon
kyrka, och hvilket aldrig får hafva fallit till golf-

vet. Smältningen sker öfver den sjukes hufvud

och blyet hålles sedan i vatten, taget der patien-

ten tros råkat ut för det onda. De figurer som
bilda sig i vattnet, anses likna de onda varelser-

na. Stundom blossas med krut trenne gånger öf-

ver den sjukes hufvud. Hjelper ej allt detta, så

besökes s. k. kloka, oftast flere mil från orten. —
Let gille eller kiinegilte, anställas sedan timmermans-
arbetet, i afseende på väggar och tak, är slutadt.

Då "uppklines" väggarne af lera, halm och grus.

Härtill samlas byns ungdom och busägarens släg-

tingar; flickorna verkställa sjelfva murningen och
drängarne passa upp såsom handtlangare. Arbetet

börjas om natten och är slutadt innan påföljande

middag. I anledning häraf anställes stort gille,

med musik och dans, i 2 till 3 dagar. I dessa

gillen få äfven tjenstehjon deltaga, hvilket icke

är fallet vid bröllop och begrafningar. — Folk-
tron antager att i Efverlöfs kyrka finnes en vädur,

hvilken, då prestgården för längre tid sedan afbrann,

syntes springa från det ena till det andra ljudhålet i

tornet, och afhöll elden, blåsande, från kyrkan. Den-
na sägen har uppkommit derigenom , att då kyrkan
byggdes skall något lefvande djur eller en menni-
ska blifvit nedgräfd i jorden. I socknen märkes:
Jättestenen, en stor sten, liggande vid en bäck,

vid byn Stora Rödde. På denna sten säges en

jätte hafva trampat, hvilken, i anseende till sin

tyngd, nödvändigt måste gå på stenar, för att ej

med fötterna sjunka ned i jorden, och skall han
tagit £ mil i hvart steg. Fjåtet är ej större än
efter en qvinna, och i stenen finnes ett fullkom-

ligt aftryck af en fot, 2 tum djupt. Klackerstenen

omtalas af Sjöborg, såsom fordom utgörande skilje-

märke emellan Efverlöfs, Slimroinge och Weberöds
socknar, således emellan Torna och Wemmenhögs
härader; emedan denna sockens annex är beläget i

sistnämnde härad. Stenen håller omkring 6 alnar
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ii héjd oéb bredd. På sidorna (dw fistaiogar.

. Den säges hafva blifvit slungad från Seland, af en

jätte, för att dermed kullkasta filentarps kyrka;

men bar, under farten, söndrat sig i tvenne delar,

af hviJka den ena stannat på Romeleklint. Brea-

moM-Åaren, en hare, som säges uppehålla sig i

och kring trakten af en torfmosse, kallad Brea-

mosse. ÅtskiUige jägare skola, tid efter annan,

skjutit på denna hare; men ej träffat honom. Säg-

nen tillägger, att om man begagnade silfverkola

och träffade haren midt i pannan, skulle detta troll

förvandlas till — en skinnpälsarm. En stor vild

törnrosbuske har stått på Efverlöfs flygsands-falt.

Busken, som var mycket hög, hade ett besynner-

ligt utseende, emedan intet växande träd fanns på

långt afstånd deromkring. Under denna buske skall

,

enligt sägen, stå en stor kista, full med guld och

silfver, och deribland en kalk, som tillhört kyr-

kan, jemte en värja. Kistan skall stå ofvan jord

hvarje juldag, och under det texten uppläses på

predikstolen, skall vidundret, som bevakar skatten,

vara liksom i dvala. Men ingen vågar göra för-

sök att bortföra kistan, emedan så fort texten blif-

vit uppläst, vidundret skulle ertappa den sökande

och denne fik plikta med lifvet. Denna buske blef,

hösten år 1826, uppgräfven af skattsökare; men
det betviflas, att någon kista blifvit funnen. —
Ett kapell säges fordom hafva stått vid Hemmes-
torps by, hvarest en mängd tegelstenar påträffas

i jorden. — Socknens areal utgör 5,439 tunnland,

af hvilka endast 6 äro sjöar och kärr. Adr. Lund.

Kfverttdf en socken, med Sönnarslöf, belägen i

Gärds kontrakt och härad af Christianstads län, 1£
mil S.S.V. från Ghristianstad, i

-J
mil V. från Åhus

och hafvet. Socknen är alternativt regal och pa-

tronel af 1 kl., och patronats-rättigheten tillkom-

mer ägaren af Maltesholm. Den består af 13

1

mtl. och har 952 invånare. Dess areal ulgör 6,827

tunnland, af hvilka blott 4 äro sjöar och kärr.

Adr. Ghristianstad.

Knjby, annex till Borgholms stad och Köpings soc-

ken, är beläget i Ölands norra kontrakt och mot,

af Kalmar stift och län, 5 mil N.O. från Kalmar,

lj- mil Ö. från Borgholm. Denna socken är den

minsta på ön, } mil lång, £ mil bred. På Ytter-

by gärde finnas spridda bautastenar. Vid byn Sand-

by har funnits ett stråkarde-plantage , hvarest vuxit

kardborrar, lika göda med de Fransyska. År 1787

fanns å Egby kyrkoby en guldring af 4£ dukat,

samt en mängd mynt. Socknens areal utgör 2,361

tunnland, af hvilka blott 10 äro sjöar och kärr.

Den består af 11$ mtl. och har 290 invånare.

Adr. Borgholm.

Kgendom, fast, är i Sverige på det sätt fördelad

emellan de olika folkklasserna, att bondeståndet, som
är det talrikaste, äger den största summan. Detta

stånd räknades år 1840 till 2,232,667 personer,

med en förmögenhet af 172 mi 11joner; dernäst föl-

jer ridderskapet och adeln med 11,069 personer

och 75 milljoner R:dr, ofrälse ståndspersoner till ett

antal af 65,013 och 59 railljoner R:dr, borgare-

ståndet med 69,143 personer samt 35 milljoner R:dr,

och sist prästeståndet med 14,995 personer och

1 miljon R:dr. Det visar sig af denna jemförelse,

att förmögenheten i allmänhet är delad på små
lotter, då den största delen befinner sig hos bon-
derne, der större egendom sällan samlas på en gång.

Presteståndet har obetydlig förmögenhet; men ofräl-

se ståndspersoner besitta ett i förhållande till de

andra stånden stort egendomsvärde, och större än
borgareståndet, med hvilket denna klass i flera af-

seenden kan jemfö ras. Riddcrskapet och adeln skul-

le kallas rikt, om ej dess egendom vore i så be-
tydlig mån intecknad, nemligen, för tio år sedan,

till ett belopp af 27,644,000 R:dr, hvilket utgpr

mera än tredjedelen af dess värde. Öfverfeufvud

beräknar man, att i Sverige finnas 54,795 hus-

håll, hvilka äga mera än de behöfva, 367,477,
de der hjelpligen berga sig, 130,471 behöfvande

och 32,963 rent af fattige, d. ä, sådane, hvilka

måste försörjas af andra. Rörande fastigheternas

skuldsättning genom inteckningar vet man, att, år

1821, utgjorde inteckningarne 73,403,471 R:dr,

hvilken summa under två följande årtionden ökats

årligen med öfveihufvud 2,573,182 R:dr, sa att den,

vid 1844 års slut, skulle hafva utgjort 130,987,401
R:dr, i fall man ej visste, att mången inteckning

dödas i följd af utgången preskriptionstid, utan

att domstolarne erhålla kännedom derom. Summan
torde således vara något mindre i verkligheten.

Beträffande egendomens öfvergång ifrån en klass

till en annan, visar sig en beständig rörelse till

bondeståndets förmån. Bönderne och ståndsper-

sonsklassen äro de som köpa, och adeln säljer

egendom. Den har, emellan åren 1821 och 1844,
sålt för 16,239,322 R:dr mer än den köpt. År
1841 köpte ridderskapet och adeln för 3,015,981
R:dr och sålde för 4,617,983 R:dr; ståndspersons-

klassen • köpte för 5,795,251 R:dr och sålde för

5,250,119; bondeståndet köple för 13,238,830 R:dr
och sålde för 12,181,960 R:dr; ibland hvilka sum-
mor dock äro inberäknade den egendom, som om-
bytt ägare inom samma klass. Emellan frivillig

försäljning och utmätt egendom äger det förhål-

lande rum, att den förra utgjorde år 1841 en

summa af 21,739,900 R:dr och den senare 310,165
R:dr. Inteckningarnes summa bar stigit i de tre

nyssnämnde stånden, och mest i bondeståndet, så

att detta stånd under 1830-talet dödat öfverhufvud

726,561 R:dr årligen, på samma gång som det in-

tecknat 3,215,497 R:dr; adeln dödade 1,131,607
. R:dr ocb intecknade 2,621,684 R:dr, samt stånds-

personens dödade 1,565,721 R:dr och intecknade

3,433,198 R.dr. Skuldsättningen visar sig tillta-

gande, och uppenbarar derigenom en sådan förän-

dring i egendoms-förhållanden, att egendomen allt

mera antager naturen af rörlig förmögenhet.

Egenoytta är en bottenlös bytta, ett ord-
språk hvarmed förstås, att det som vägras af snål-

het, i alla fall blir förderfvadt.

Egnjby, annex till Warnhem (Skarke), beläget i

Billings kontrakt af Skara stift, 1{ mil V.N.V.
från Sköfde, 1| mil O.N.O. från Skara. Kyrkan,
sockenkyrka för denna och Istrums socken, är ljus,

rymlig och vacker, uppbyggd och utvidgad år 1759.
Vid kyrkan står en runsten, och i en hage ej långt
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härifrån flcre srasFrré grafrOr. t denna socken mft-
lés kungsgården fföjentorp (hvarora se detta ord),

Torp, 1 mt). säteri, kapitensboställe vid Westgötha
kongl. regemente; Eggby äng, har fordom varit mö-
tes- och mönstringsplats för f. d. Westgötha ka-
valleri , som der flere gånger blef mönstradt af ko-
irang Carl XI. Vid Näs i denna socken skall haf-

va funnits en kyrka , äfvensom i ökneds by. Sock-
nen bar en vexelundervisnings-skola , stiftad af framl.

biskopen i Skara, Tb. Weideman. Eggby består af

20 .} mtl. och har 528 invånare. Jemte Is trum och
Öglunda (äfven annexer till Warnhem), har den en

areal af 15,645 tunn!., af hvilka 1,680 äro sjöar

ocb kärr. Adr. Skara.

Kggers, Jakob von, son till en bagare i Dorpt,

hvilken omkom då Ryssarne belägrade denna stad

år 1708. Den 4-årige gossen blef då, jemte sin

mor, (ord i fångenskap till Archangel. År 1713
flyttades de begge till Ustjug Veliki, en liten stad

i Archangelska guvernementet, der modern gifte

sig med en Svensk baron, Knut Sparre. Förda till

staden Totma, hade gossen den lyckan att här fa

undervisning af åtskillige Svenske officerare, och
erhöll den språkbildning, hvilken sedan utmärkte

honom. Tyskan var hans modersmål, Svenskan
hans stjufladers, Ryskan landets tungomål och af
sine lärare inhemtade han Latinet, Fransyskan och
Italienskan. Han fick undervisning äfven i mathe-

matik, litning och fortifikation, och blef, ännu en-

dast gosse, anställd som skrifvare vid Ryska kans-

liet i Wologda. Då fångarne utvexlades följde

han sina föräldrar till Stockholm och anställdes

vid fortifikationen; men som han fann, att ban hår*

hvarken kunde vinna någon snar befordran, eller

den utbildning, bans lifliga kunskapsbegär efter-

strävade, gick han år 1725 i Fransysk tjenst,

återvände till Sverige med förökade insigter, och
gick år 1734 i konung Stanislai tjenst. Här ut-

nämndes han till kapiten för ett kompani af lif-

dragonerna, och biträdde verksamt vid Danzigs

försättande i godt försvarsstånd, hvarjemte han

deltog i många utfall och träffningar. Efter kri-

gets slut anställdes han, hvilken äfven studerat artil-

leri-vetenskapen, af konung Fredrik såsom artilleri-

kapiten i Kassel, företog flera resor i södra Eu-
ropa, blef 1740 major i Sachsisk tjenst, återkal-

lades till Sverige vid Finska krigets utbrott och
tjenstgjorde såsom general-qvartermästare-löjtnant;

men begaf sig, efter detta krigs slut, tillbaka till

Sachsen, och deltog i fälttågen uti Böhmen och
Brabant, bivistade slaget vid Kesselsdorff och Ber-

gen op Zooms belägring, öfver hvilken han har

författat en dagbok. Han blef tillfångatagen af

Preussarne; men befriad viif fredsslutet. År 1749
befordrades han till öfverste och chef för Sachsi-

ska fortifikations-fältbrigaden. År 1751 kom han
tillbaka till Sverige, der han erhöll samma plats,

blef adlad och pryddes med S. 0. Då sjuåriga kriget

utbröt, gick han tillbaka till Sachsen, valdes af

Danzigs råd till stadens kommendant ocb befordra-

des till general-major. Uppböjdes af Gustaf III till

friherre och K. af S. O. med stora korset. Afled

d. 12 Jan. år 1773. Tifl taflan af detta rörliga

ocb vertfttftrtmYW m** H%gaw, atiP B. va* an mm
af ganska mångsidig bildning, 1 lika myAet veten-

skapsman som krigare, af ea reslig kroppsbygg-

nad , ett imponerande yttre oeh intagande umgstf-

gesgåfvor. Hans nöje var att samla böcker, kar-

tor, modeller och teckningar, särdeles rörande mi-

litära ämnen. Han har utgHVH åtskilliga arbeten

på Fransyska, Tyska oeh Svenska, såsom en öf-

versättning kallad: Dödsens Tempel; Dictiennaire

militairc par M:r Åubert de la Chenaye; Kriegee-,

Ingenievr-, Artillerie-, See- und RUter-Lexicon, m. fl.

Kg-ffveon, annex till Herljunga, beläget i Kullings

eller Geseneds kontrakt af Skara stift, 3 \ mil N*0.

från Alingsås. Kyrkan, af okänd ålder, är af sten.

I vapenhuset är en runsten och på Eggvena gärde

äfven en dylik. Inom socknen märkes Bajagårdm,

kaplansboställe. Socknens areal utgör 3,819 tunn-

land, af bvilka 230 äro kärr ocb sjöar. Den be-

står af 10 £ mtl. och har 444 invånare. Adr.

Skara, Guntorp.

Kglno, äfven kallad Kuno, till börden Engels-

man, var den andre biskopen i Skåne; men fick,

år 1065, Dalby, icke långt ifrån Lund, till säte,

der ban således blef den förste och ende biskop.

Han skildras som en nitisk oeh driftig man, ock

skall hafva öfvertalat konung Knut i Danmark, att

lägga granden till Lunds domkyrka, hvari ban äf-

ven fick bvila, då ban afled d. 20 Nov. 1085.

KgisluM, härstammade från en gammal adelig slägt,

var dominikaner-munk och valdes år 1332 till bi-

skop i Westerås. Han hörde till de Svenske pre-

later och herrar, konung Magni n
ålskeliga råd

1
',

som d. 19 Nov. 1343 underskrefvo Skånska stän-

dernas förening, att "blifva under Sveriges rike till

evig tid och att rätta gränseskillnaden skalle vara

i Öresund som fordom." Bland hans förtjänster

under sin embetsförvaltning omtalas, att han upp-

byggt Odensvi kyrka i Westmanland och lagt

derunder, utom sin egen gård Wahlstad, der han

var född, äfven Malma, Köpings och Munketorps

socknar, så att deraf blef ett helt pastorat. Bred-

vid denna kyrka byggde han ett litet kapell, hvari

han begrofs år 1352.

Khre, jembruk, bergsmans-hammare i Husby soc-

ken och Öster-bergslagen af Stora Kopparbergs

län. Har 1 bärd och 168 skepp:d 6 lisp:d priv.

årligt smide med 1 skepprd 13 lisp d 13 marker i

bammarskatt, af eget tackjern. -Skeppar på Stock-

holm. Åges af Klosters bruks-intressenter. Bruks-

stämpeln: E.

Klire iiad Ier, Daniel, hette förut Lindenmejer,

och antog namnet Ehrenadler, då han adlades. Han
har blifvit tvetydigt namnkunnig såsom litteratör och

desertör. Han blef år 1707 volontär vid gardet,

bivistade de följande tvenne årens fälttåg vid Carl

XH:s här, blef sårad och fången vid Pultava; men
flydde och kom undan till Sverige, der han blef

löjtnant vid Skaraborgs regemente och sedan kapi-

ten. År 1723 utgaf han en öfversåttmng af Fe-

nelons Telemaque. Anställd som kapiten vid artil-

leriet i Finland
,
gick ban , straxt efter krigets ut-

brott, öfver till Ryssarne. Anledningen härtill är

obekant, äfvensom mannens vidare öden.
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Bfamatovr» Cmmprnw btak Mtotael 9 son tOl

majoren J. Ehrenborg och född på Hjelmshult i

Skåne d. 17 Nov. 1788, ingick i Götha hofrått och

krigs-expeditionen af konungens kansli, och blef,

vid 22 års ålder, ntn&mnd till landssekreterare i

Skaraborgs lån. I denna befattning röjde han så

mycken embetsmanna-skicklighet, drift och kunska-

per, i förening med så mycken karakters-redbar-

het, att, då landshöfdingen grefve Adlersparre be-

gfirde tjenstledigbet år 1821, förordnades han till

ice landshöfding, sedan han förnt vid flera till-

fallen förrättat dess tjenst. Ryktet om hans em-
betsmanna-egenskaper hade så spridt sig, att då,

vid 1823 års riksdag, val skalle ske till ny justitie-

ombudsman efter den afgångne Mannerheim, föll va-

let på den ännu icke 34-årige Ehrenborg. Han

hade likväl knappt hannit tillträda detta embete,

hvartill han kallades d. 4 Ang., förrän döden helt

- oförmodadt bortryckte honom d. 16 Sept., kanske

i råttan tid för hans ära, innan han hannit under-

gå det äfventyrliga profvet, art värdigt fylla det-

ta ytterst svåra och ansvarsfulla kall , hvartill er-

fordras utomordentliga krafter. Rikets ständer följ-

de honom till grafven.

Khrenborgh, Ca»pei> Wilhelm Mlchael,
son till kapitenen J. H. Ehrenborgh, gick på en

gång den juridiska och hofvägen, fick vid 21 års

ålder flera domare-förordnanden i Östergöt hland

och häradshöfdings titel, samt förordnades år 1810

till assessor i Svea hofrätt och kammarherre hos

d. v. drottningen. År 1817 utnämndes han till

statssekreterare för kammar-ärenderna och år 1821

till president i den nybildade Skånska hofrätten,

hvilken man påstått till en del ha blifvit inrättad för

hans skull. Var en redlig och välsinnad embets-

man, ehuru man ej kan tillägga honom några öf-

verlägsna insigter eller djupa kunskaper. Född

1786, död 1845. Ehrenborghska slägten härstam-

mar från Jutland och Christian IV:s räntmästare,

Jöns Michelsson, hvilken bestridde denna tjenst i

Skåne, då detta landskap kom under Sverige. Han
visade sig då mycket tillgifven sin nya regering,

hvarföre han blef illa anskrifveri hos sine fordne

landsmän, och under Carl Xi:s krig måste han af dem
utstå många förföljelser; men belönades af konun-

gen med adelskap, då han antog namnet Ehrenborgh.

KHrenerona» Olof , hette förut Gammal, och

var häradshöfding öfver Gäsene och Tveta hära-

der, då han adlades, tillika med sina systersöner,

Samuel Hammarstedt ocb Erik Hammarin, hvarvid

de antogo namnet Ehrencrona. Endast Hamraar-

stedts ätt har fortplantat sig, och upptager slägt-

namnet Gammal såsom dopnamn. — På Svenska

riddarhuset finnas eller hafva funnits icke mindre än

45 adeliga ätter, hvilkas namn börjas med Ehren.

Km-enajisle MåUkonnna^aon* väpnare, var Sve-

riges riksmarsk från 1318 till 1324. Förstnämnda

året var han en af de Svenske fullmäglige, hvilka,

vid mötet i Roeskilde, afslutade stilleståndet emel-

lan konung Birger och Danske konungen Erik Men-
ved å ena sidan, samt Norrske konungen Håkan och

Svenske hertigarnes anhängare å den andra. Han
skall hafva öfversett Södermanlands-lagen år 1327.

Rfcrenarraiimt , Clsses Adam, hof-stallmåstare

och chef för Flyinge stuteri-inrättning, R. S. O.,

var en utmärkt beridare och hastkännare, och har

utgifvit en praktisk ridskola. Född 1784, död

.1842.

Elirenhelsn, Fredrik Wilhelm, härstamma-

de från en ursprungligen Polsk ätt, vid namn Pa-
liche eller Palitsch, ocb son till assessorn Johan
Ludvig E. Född på Broby sätesgård i Söderman-
land d. 29 Juni 1753. Han ingick vid 22 årsål-

der i riksarkivet och 1782 i kabinettet för utri-

kes brefvexlingen, hvilket då kallades kanslipresi-

dents-expeditionen. År 1785 reste han som kom-
missions-sekreterare till Sachsiska hofvet, blef två

år senare chargé d'affaires derstädes och fick 1790
samma plats vid det Danska, hvarest han seder-

mera upphöjdes till rang af envoyé och minister.

Här gjorde han sig värderad genom sina insigter

och sitt redbara väsen, samt bidrog väsendtligt

till att bibehålla och förstärka det goda förstån-

det emellan de båda hofven. År 1797 hemkaIla-
des han att emottaga hofkanslers-embetet, hvar-

med förenades utrikes ärendernas portfölj, under

riks-kansleren grefve Sparres tjenstledigbet. Efter

kansli-kollegii upplösning blef han år 1801 kansli-

president, och bibehöll denna plats ända till revo-

lutionen år 1809. Ehuru hög, var den dock in-

genting mindre än afundsvärd. Gustaf Adolfs svå-

ra lynne och olyckliga politik, hvilken ledde ho-

nom sjelf till förderfvet och hans rike nära dess

brant, måste isynnerhet ådraga den, som hade de

utrikes ärenderna att besörja, ständiga obehag och

bekymmer, så mycket mera som hans råd i de

vigtigaste frågor icke alltid inhemtades, utan be-

sluten kommo honom färdiga tillhanda, ofta på
långt afständ från de ut- eller inrikes orter, der

konungen vistades. E. hade icke nog styrka att

undandraga sig ansvaret derföre genom ett afskeds-

tagande; kanske trodde han ock, att han möjligen

kunde uträtta något godt eller åtminstone afböja

något ondt, och qvarstannade derföre, samt under

kastade sig de ledsamheter, hvilka detta embete
måste medföra under sådana omständigheter, jemte

de oblida omdömen, som träffade honom. Efter

regements-förändringan erbjöd honom hertig Carl

att fortfara i sin embets-utöfning; men dels kän-

de E. huru man anklagade honom att hafva varit

ett bland verktygen för de okloka åtgärderna, en

beskyllning, hvaremot han var för stolt att rätt-

färdiga sig, dels ansåg han det icke rätt, att un-

der rakt förändrade politiska förhållanden tjena ett

nytt system, hvilket han kanske icke gillade i allt,

samt att synas öfvergifva sin monark, då lyckan

öfvergaf honom. Han dröjde således icke längre

qvar vid embetet än till d. 16 Maj, då hans efter-

trädare hunnit utnämnas, och nedsatte sig på en

liten egendom, Skareda i Småland, hvilken han köpt

för sina besparingar, och egnade sig ensamt åt

landtfanshållningen och vetenskaperna. Den för ho-
nom missgynnande sinnesstämningen upphörde snart.

Man gjorde rättvisa åt hans utmärkta embets-man-
na-egenskaper, hans redliga nit ocb fosterlands-

kärlek, och ständerna beviljade honom, redan d. 13
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Ang. år 1810, ea pension af 600 A^r Rrab. Ebkn

,

hvilkea år 1817 förvandlades till 2,000 Rrir Sveaakt

&k». Sistnämada år visade baa sig åter i Stack-

holm och på riksdagen; men deltog foga i dess

förhandlingar och eftersträfvade ej att åter ingå i

tjeast. Vetenskaperna voro hans falt och han har

i dem utgifvit tvenne arbeten: Samlingar i allmän

fysik och Om klimalernas rörlighet, avilka man an-

ser som mästerstycken i vetenskapligt föredrag,

liksom man ansåg baas diplomatiska prosa för ett

mönster af embetsmannastil. Vetenskaps-akademien

hade kallat honom till sin ledamot och att Sven-

ska akademien icke gjorde det, kom blott deraf,

att han sjelf undanbed t sig en sådan utmärkelse.

Hon öfverlemnade honom likväl sin stora medalj,

såsom bevis på sin aktning, med den smickrande

förklaring, att hans arbeten praktiskt besvarat hen-

nes prisfråga, fi. har dessutom utgifvit en skrift om
Bitdningxgåfvan , samt Tessin ock Tessiniana , hvari

man dock trodde sig upptäcka en viss aristokra-

tisk syftning. — Bland vackra drag, som berättas

om bonom, är följande: Då, enligt bruket, en be-

tydlig present skulle tillfalla bonom för afslutan-

det af en diplomatisk underhandling med England,

begärde ban, att beloppet måtte förvandlas i pen-

ningar, för att öfverlemnas åt de af missväxt li-

dande i hans födelseort. När detta inberättades

för Engelske ministern, lät denne anslå äfven sin

present för samma ändamål. Ehrenheim, som blif-

vit upphöjd i fribcrrligt stånd och kommendör af

Nordstjerne-orden, dog ogift i Stockholm d. 2 Aug.
1828. Grefve Wetterstedt, hans lärjunge och ef-

terträdare, höll talet vid hans graf och krossade

hans vapen.

Ekrenmark. Med detta namn finnas tvenne bland

Carl XJI.s kampar, en Edvard K., hvilken, så-

som ryttmästare vid Södra Skånska kavalleriet,

stupade i slaget vid Klissow år 1702, ocb en

Filip Johan K., bvilken, likaledes ryttmästare

vid samma regemente, blef tillfångatagen vid Pul-

tava, utan att man känner något om hans öden
efter denna tid. Begge bröderne bette Bohm, in-

nan de uppböjdes i adligt stånd.

Ehreepreui , Carl» son till öfver-inspektoren

Hans E., föddes år 1692 i Örebro, och ingick,

efter slutade studier, i kongl. kansliet. Hans der-

varande chef, grefve Arvid Horn, bemärkte yng-
lingen och värderade så hans flit och insigter, att

han föreslog honom att antingen emottaga en kan-

slist-befattning hemma i landet eller resa ut till

konungen, der visserligen större fara hotade; men
också större ära och skyndsammare befordran vän-

tade honom. E. valde utan betänkande det sena-

re, ehuru han sjelf måste gå i förskott för rese-

kostnaden. Sjön var uppfylld af fiendtliga kryssa-

re och kapare, och under utresan var han således,

jemte sin följeslagare, kanslisten Olof Cederström

,

mer än en gång i fara att falla i deras händer.

För att åtminstone rädda de angelägna depescher

de medförde, nedsänkte de dem i vattnet, fastade

id en järnkula, beredde att heldre låta dem sjun-

ka i djupet, äa uppsnappat af fienden. De lycka-

dos likväl au rädda både dem och tig sjelfva,

gingo om bord på det Eagelska konvoj-skeppet,

komsso till Amsterdam och därifrån landvägen till

Bender. Kort efter ditkomstea, föreföll kalabali-

ken. Don civile embetsmannen , som var i Carl

Xn:s tjenst, fick ej sky faran och döden, och E.

gjorde det ej heller. Under striden följde han ko-
nungen ur det ena rummet i det andra, och blef, lik-

som baa, tillfångatagen af Tartarerne samt plundrad

inpå bara kroppen; men efter åtta dagars fången-

skap och elak medfart, friköpt af en Engelsk hand-

lande vid namn la Moutraye. Då han återkom till

Carl, ville denne, som blifvit varse hans mod och

rådighet, göra honom till öfverste-löjtnant, en ut-

märkelse, som den blygsamme ynglingen likväl un-

danbad sig, dels för att ej väcka afund, dels eme-
dan krigsståndet ej öfverensstämde med hans bö-
jelser. Efter en öfverstånden sjukdom, följden af

hans korta, men svåra fångenskap, skickades han

med ett uppdrag till Konstantinopel, der han lyc-

kades få inträde i Sofia-moskéen , reste inom Pro-

pontiden och en del af Arkipelagen, och anträdde

sedan återvägen till Svenska Pomern. Han kom d.

14 Dec. år 1713 till Stralsund, och qvarblef der

ända till stadens eröfring, samt delade farorna med
konungen äfven härstädes. Först då denne lemna-

de staden, gick äfven E. om bord på en jakt,

bvilken förde hela kansliets handlingar, och kom
lyckligt till Ystad, likväl sedan fartyget fått grund-

skott och två personer blifvit skjutna vid hans

sida. Han följde nu konungen till Norrige och blef

der oförmodadt utnämnd till assessor i Svea hof-

rätt , en befordran , den ban fruktade vara en onåd

;

men som i sjelfva verket var ett prof af konun-

gens ynnest. Här visade han sig, emot mångas
väntan, såsom en icke blott samvetsgrann, utan

ock kunnig och skarpsynt domare, gjorde sig snart

känd genom sina redbara egenskaper och blef en

värdig kandidat till statens bögsta embeten. Han
uppnådde dem småningom och hann slutligen till det

högsta, riksråds-platsen, dit han kallades år 1739,

blef friherre, grefve och Serafimer-riddare, presi-

dent i lag-kommissionen och slutligen XJpsala aka-

demies kansler. Denna högskola står hos bonom i

stora förbindelser. Han inrättade Kalsenianska och

Borgströmska professionerna, byggde auditorier och

besörjde instrument-samlingar för astronomi, kemi,

medicin, botanik och ekonomi, ökade bibiiotheket

,

skaffade större anslag och skänkte akademien 120

runstafvar samt det myntkabinett ban med möda och

kostnad samlat i 30 år, och bvilket innehöll 3,000

exemplar. Sjelf talade han med färdighet Roma-
renas språk, och var för alla dem, som tillhörde

akademien, en lika upplyst och kunnig, som vänlig

och hjelpsam förman. Han afled d. 21 Mars 1760.

Ehreosklöla. Tvenne bröder, Johan och Erik
Nftlnson» adlades, den förre år 1666, den senare

1675, och antogo dervid namnet EhrenskiöM. Den
förres ätt utgick med hans son

Klirensklttld, Nils, den mest ryktbare af släg-

ten. Han var född i Åbo 1674 och tog tjenst

vid amiralitetet. Om hans lefnadsbändelser vet man

ingenting, förr än han år 1714 omtalas såsom

kontre-amiral och befålhafvare för den flotta, hvil-
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ken, i Angnati nämnde åf, métte vid Haiigö-udd

den vida öfveiiägsna Ryska, bestående af 30 stör-

re krigsskepp, 80 galerer och 100 halfgalerer,

med 20,000 man om bord. Den Svenska utgjor-

. de blott en tredjedel af denna styrka och blef,

efter tre timmars träffning, slagen, bvarvid Sven-

ska amiralskeppet Elefanten äntrades af tsar Peter

sjeif, hv tiken, såsom kontre-amiral, tjente under

Apraxins befäl. Ehrenskiöld blef, jemte sin be-

sättning, fangen och förd till Petersburg, der Peter

uppförde ett litet politiskt skådespel. Han hade

neraligen, för att gifva sina Ryssar något begrepp

om ordning och disciplin, beqvämt sig att tjena

sig opp genom alla grader. Hannen till kontre-

amiral, begärde han af Senaten att bli vice-ami-

ral; men fick afslag, i anseende till sin ännu bri-

staode erfarenhet. Efter segern vid Hangö gick

han likväl, med Ehrenskiöld vid banden, npp i

senaten, och frågade, om han icke nu vore vär-

dig vice-amirals-platsen, sedan han, i en stor och

blodig drabbning, tagit en så ntmärkt sjöman till

fånga? Naturligtvis kunde senaten ej annat än

bevilja denna begäran. Tsaren bemötte sin fånge

ganska väl, gaf bonom dyrbara kläder, besökte

honom ofta; men unnade bonom likväl icke fribe-

ten förr än efter fredsslutet, då han vid afskedet

skänkte honom sitt rikt briljanterade porträtt. Hem-
kommen, befordrades ban till amiral och direktör

vid amiralitetet. Han var en grundlig matbema-

tikus och har under sin fångenskap förfärdigat åt-

skilliga instrumenter. Dog ogift i Carlskrona år

; 1723. — Den andra Ehrenskiöldska ätten utgick,

enligt Stjerneman, med Eriks son, Johan» som
var vice-korporal vid drabanterne ocb år 1718
strandade med ett fartyg nära Uddevalla, der han

blef mördad af dem, hvSlka skulle berga lasten.

Enligt Ennes, skall ätten hafva utslocknat med
den sistnämndes bror, öfverste Carl H«, som år

1771 i en ålder af 92 år, dött i Kamschatka,

dit han blifvit förvist, troligen för något under

fångenskapen begånget fel.

Kfatren»pets , Afeel, en af Carl XU:s krigare,

hvilken började sin bana såsom ryttare vid Öst-

getba kavalleri år 1697. Genom tapperhet tjente

ban sig upp till officer, adlades, tillika med sin

farbroder och broder, då de antogo namnet Ehrtn-

spetz, befordrades till kapitcn och blef fången vid

Pultawa. Man vet icke om han frälste sig med
flykten eller utvexlades; men han hemkom år 1710,
blef major vid Uplands regemente och transpor-

terades derifrån till Östgötbå infanteri. Hans döds-

år är obekant. Brodern

Khreunpetz , Peter» var faktor vid Norrköpings

klädesmanufakturi och måste hafva varit förmögen,

emedan ban år 1703 gjort kronan ett förskott af

100,000 daler krmt. Utom adelskapet belönades

han med direktörs-titel. Död år 1737 vid 61 års

ålder, kanhända af sorg öfver det öde som träffat

hans ende son, e. o. i kongl. kansliet, Peter K.»
hvilken d. 7 Jan. 1736, i Norrköping blef ihjel-

stncken af regemcntsföltskären Baomgart.

Khreissteen * Edvard» son till kyrkoherden i

Locknevi, Filip Boaonius, född år 1620, blef in-

formator för riks-amiralen Ulfsparres barn och

sedan hofmästare för tvenne baroner KewenhuIIer

,

med hvilka ban fick göra en utländsk resa, hvar-

öTver han författat en beskrrfning. Hans kunska-

per, den erfarenhet han samlat på sina resor och

de förhållanden, hvari han kom till flera förnäma

slägter, isynnerhet sedan han blifvit förlofvad med
Björnclous svägerska, verkade till bans befordran.

Han anställdes i diplomatiska värf ocb förordnades

af Carl Gustaf till sekreterare vid en negociation

med Bremen. Sedermera följde han konungen till

Polen, på krigståget till Danmark och var med vid

fredsunderhandlingarna utanför Köpenhamn , hvarom
han berättar åtskilliga anekdoter. Hans lycka var

nu gjord, och ban belönades med adelskap och

förläningar, samt skickades att biträda vid de ny-
förvärfvade landskapernas organiserande. Vid Carl

Gustafs tidiga död uppsatte han dess testamente.

Vid slutet af förmyndar-regeringen skickades han,

jemte Pehr Sparre, till Holland och England, att

erbjuda Sveriges bemedling åt de stridande mag-
terna. Utnämnd till president i Wismarska tribn-

nalet kunde han ej emottaga denna befattning, i

anseende till försvagad helsa; men inkallades år

1683 i rådet. Han hade likväl det missödet, att,

vid reduktionen, se sin ambassad -räkning och er-

bålloa donation nedsatta till hälften. Afled d. 30
Juni 1686. Något snille eller ovanliga talanger

kan man ej tillerkänna E.; men väl lärdom och

arbetsamhet. Hans enka efterlefde honom ännu i

33 år. Deras son

Khremteen, Carl» född i Thorn år 1656, an-

vändes äfven i unga åren vid åtskilliga beskick-

ningar; men blef 1691 häradshöfding i Söderman-
land och följande året lagman öfver Skåne och

Blekinge. Dog i sina bästa år 1702.

Klirenerranl , »avid HlOcker von» Han var

född i Hamburg år 1629, och antog, såsom yng-

ling, tjenst i Svenska kansliet år 1646. Här sys-

selsatt att utskrifva adliga diplomer, röjde han

mycken skicklighet i utarbetandet af de oroamen-

ter, hvarmed sådana måste vara sirade, och här-

igenom uppstod hos bonom den första tanken, att

lära sig rita. Snart märkte han, att penseln, icke

pennan, vore ämnad för hans hand, och en tafla

af honom, som en Svensk magnat fick tillfälle att

se i Holland, föranledde hans inkallande till Sve-

rige, hvilket land ban, genom sin förut omnämn-
da befattning, redan till någon del tillhörde. Hit-

kommen, förfärdigade han flera arbeten, hvilka

ådrogo sig allas beundran , särdeles enkedrottningen

Maria Eleonoras. Konstnären ensam delade icke

denna åsigt, ocb ju mera han framryckte i talang,

desto tydligare insåg han hvad som fattades ho-

nom. Med enkedrottningens tillåtelse förelog ban

således en resa till Italien, der han uppehöll sig

nära 8 år. Återkommen derifrån år 1661, ut-

nämndes ban till hofmålare, adlades, hvarvid han

till sitt föräldra-namn lade namnet Ehrenstrahi,

nnder hvilket ban allmännast är känd, blef hof-

intendent och dog i Stockholm år 1698. Han
begrofs i Stockholms storkyrka, der Carl XII lå-

tit uppresa en minnesvård öfver bonom. K. var
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»tal tio lid den störste koistaä* Sv«eHge ägt, «*b

år of allt den mest produktive. Visserligen kan

man ej frikänna honom från ett visst maner, hvél-

ket kan kanske inhemtat af sin mästare Hetro da

Cortoaa; men det är storartadt, teckningen säker,

färgblandningen stark och naturlig, grupperingen

förträfflig och luftperspektivet vackert. Man häp-

nar öfver den utomordentlig* mängd arbeten han

efterlemnat. Det största af dem, men ej det bä-

sta, äfvensom den största tafla i Sverige, är Ytter-

ste Domen, oppstäld i Stockholms Storkyrka. Huf-

vndstadens slott och de flesta kongl. lustslott, utom
andra offentliga byggnader, äro uppfyllda med hans

pensels alster, bataljstycken, historiska ta flor, al-

legorier och porträtter. Bland de förnämsta anses

Carl XI:s kröning
, Ryktet dikterande för historien,

Sanningen upptäckt af tiden, Piatfonden i riddar-

huseaten, ro. m. Hans hästar äro isynnerhet yp-
perliga.

Klirenetralile» David, född d. 14 Juli 1693

, i Malmö, der fadern var handlanden Jehan Nehr-
man 9 hvilket namn sonen, dä han adlades, ut-

bytte mot Ehrenslråhle. Han anses som den juri-

diska vetenskapens fader i Sverige, och är en af

de få författare i lagfarenheten vårt land ägt,

äfvensom han deri blef en af de mest utmärkte.

Det anseende han vunnit såsom sådan, gjorde,

att han redan 1720, ehuru en helt ung man, för-

ordnades till extra ordinarie juris professor i Lund
och följande året till ordinarie. Hans föreläsnin-

gar, hvilka röjde lika mycken lärdom och grund-

lighet, som smak och tydlighet i (öredragnings-

sättet, lockade en mängd åhörare och gåfvo juri-

dikens studium en dittills okänd lyftning. Han in-

nehade sin profession i 33 år, då han tog afsked

och satte sig ned på sin sätesgård, Säby, i Små-
land. Här träffade honom den olyckan, att hans

dyrbara manuskriptsamling, en bland de största i

riket, förtärdes af en vådeld. Han erhöll titel af

revisions-sekreterare och a fled d. 6 Maj 1769.

—

Hans yttre var lika angenämt som hela hans vä-

sende, hans vandel fläckfri och aktningsvärd. Han
har efterlemnat flera skrifter i sin vetenskap, så-

som: Inledning till then Svenska Jurisprudentiatn

Civilem; till then Svenska Processum Civilem; Före-

läsningar öfver Giflermdls-bolken ; Inledning till then

Svenska Jurisprudentiatn Criminalem % o. s. v.

Bbrenslröm, Olof» född 1713, på egendomen

Ltljesund nära Falun. Hans fader var bergsråd-

mannen Anders Larsson K., landtmätare, direktör

öfver den i Österbotten förordnade geografiska

mätnings-kommissionen, känd deraf, att han, då

Dal-allmogens uppror utbröt år 1743, på Falu

torg gjorde allt att afråda bönderna från sitt oöf-

verlagda företag; men då ingenting bjelpte och

de voro döfve för alla hans föreställningar, reste

han med största skyndsamhet till Stockholm, att

underrätta regeringen om händelsen. Han ägde

vidsträckta kunskaper och hans embetsberättelser

mneböllo anmärkningar öfver landets hushållning

och försvars-system, hvilka sägas hafva blifvit

begagnade af en stor general. Han dog i Wasa
år 1760, endast 37 år gammal.

mreaatrftsa, Nfli» född t Småland år 1641,
hette förut St*tatjmmm 9 var befallningaman el-

ler inspektor i det Oxenstjeroska grefskapet Sö-
der Möre. Under Danska kriget, 1675, ötverta-

lade fann allmogen i grefskapet att väpna sig till

sin orts försvar, hvilken också därigenom skydda-

des mot fiendens anfall. Hans käcka skara använ-

des mot Danskarne vid Christianopels belägring,

och när Kalmars förstad uppbrändes af de Danske

trupperna, slog ban sig igenom dessa, kom staden

till undsättning, och anskaffade för öfrigt både

födoämnen och penningar till Svenska härens be-

hof. Hans tjenster belönades med häradshöfdinge-

titel och adelska p. Han dog år 1705 på sin fö-

delsedag, den 21 Januari.

Klireaströiu, Marianne, född i . Zweibrucken

år 1773, dotter till generalen och kommendanten i

Stralsnnd Pollett, år 1807 gift med öfverste N. F.

Ehrenström, efler hvilken hon blef enka år 1816,
har på Fransyska utgifvit flera skrifter, såsom:

Notices sur la litterature et tes beaux arts en Suéde
,

Notice biografigue sur Mr de Leopold, m. fl.

fihrenivttrd, Johan Jakob. Hans namn var

Sonetter, hvilket han först år 1719, då han

upphöjdes i adligt stånd, förbytte till Ehrensvdrd.

Han var född i Tyskland år 1660, gick helt ung
i Svensk tjenst vid artilleriet, förmodligen såsom
soldat, och blef först 1701 fendrik vid artilleriet

i Narwa. Han tjente sig sedan upp till öfverste

och kommendant på Garlstens fästning, der han

afled år 1731. Han bivistade de flesta af Carls

fälttåg, ifrån Dunas öfvergång ända till Paltawa,
der afven ban blef fangen; men förmådde befria

tig och kom till Stockholm i första dagarna af

år 1710, skickades genast ned till Skåne, der han

vid sitt vapen deltog i slaget vid Helsingborg. I

det blockerade Wismar skaffade han sig inträde

och satte artilleriet i så godt stånd, att det för-

mådde uthärda en lång belägring. Äfven i fält-

tåget mot Norrige deltog ban ocb hade vakt vid

Fredrikshall, den natt Carl der blef skjuten. Öf-

ver denna sorgliga händelse bar han, i den dag-

bok han förde, gjort en allegorisk teckning, fö-

reställande en i fallet afbniten pelare. % Namnkun-
nigast är han likväl genom sin son och sonson.

Den förre

Khremvärd, Aaajast, skärgårdsflottans och

Sveaborgs skapare, var född på Fullerö i West-
manland den 29 Sept. 1710. Han bade egentligen

önskat gå den lärda vägen och på den hinna till

en akademisk profession; men som hans stjufmo-

der satte sig deremot, måste ban, vid 16 år, ingå

som volontär vid artilleriet, der han småningom

uppsteg till officer och kapiten-mekanikus. Rn
resa i Frankrike, den han företog med offentligt

understöd, lände honom till mycken nytta, och

bland andra kunskaper, som han dervid inhämtade,

var äfven graveringskonsten. Fälttåget i Finland,

i hvilket ban deltog, bar, lika litet för honom
som de öfrige deltagarne, några lagrar. Mera

tillfälle att mbemta praktisk kännedom i krigs-

yrket, ägde han under den store Fredriks ledning,

hvilken han åtföljda på dess fälttåg i Böfamen,
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der han éfVervar slaget vid 8o*r. Å*~1T*1 Mef
han, som emellertid befordrades till general-löjt-

nant, befalhafvare öfver Svenska haren i Pomern;

men fick vid Passewalk ett sår i bröstet, bvaraf

han var sjuk nära ett år, och hvilket, atom an-

dra omständigheter, hindrade honom från att för

sig eller för sio här, förvärfva någon särdeles

ära. Han var för öfrigt en af dem, som naturen

mera ämnat att förbereda, än att genom egen

handläggning utföra kriget. Det var för honom
ej en handling; men en vetenskap. Inom denna

senares krets är han deremot ett af de största

snillen Sverige ägt, och står i bredd med de yp-
perste män på denna bana. Från honom utgick

planen att bygga en flotta, användbar i de Sven-

ska farvattnen, der stora, djupgående skepp ej

kunna begagnas, och bvilkas mindre nytta hans

djupa blick redan förutsåg. Han fann tillika, att

Sveriges farligaste fiende var dess i krafter stän-

digt tillväxande östre granne, samt att det var

mot denne, som det hufvudsakligen borde vara

betänkt att värja sig. I sammanhang med den

nya flotta han bildade, ville han derföre bereda

henne en station, hvarifrån hon, sjelf skyddad,

skulle kunna utgå när som helst, för att oroa och

anfalla fienden, och han föreslog derföre, att, på
klipporna utanför Helsingfors, i Finland, bygga en

stark fästning. Begge planerna gillades af regerin-

gen och ständerna, och af begge anförtroddes ho-

nom utförandet. Sveaborg uppväxte under hans

ögon till ett annat Gibraltar. Det har blifvit den

fiendes byte, mot hvilken det var bestämdt att

tjena Sverige till en borg; hans flotta har af se-

nare händer undergått en fullkomlig omskapeise;

men den stora tanken, som låg till grund för beg-

ge dessa jätteverk, förblir derför lika genialisk,

lika beundransvärd. Den 4 Okt. 1764 afled då-

varande fältmarskalken och kommendören grefve

Ehrensvärd, på öfverste-bostället Saaris i Finland.

Han är begrafven på Sveaborg, der hans minnes-

vård har denna enkla inskrift:
n
tidr hviiar Ehren-

svärd bland sina arbeten och sin flotta? — Man
har anmärkt om honom, att han var ordfattig,

men tankrik; att han hade anlag för nästan all

vetenskap och konst; att han, t. ex. under sitt

vistande i Paris, oförmodadt försvann ur sina be-

kantas krets, så att man trodde honom hafva rest

hem, då man slutligen återfann honom hos en ut-

märkt gravör, der han gifvit sig i lära och hvars

konst han inhemtat. Han föraktade rikedom, isyn-

nerhet om den skulle förvärfvas genom orätta

medel, och dog således fattig, ehuru han under

sin tjenstetid disponerat öfver miljoner. Han lef-

de endast för sina åsigter. Han var poet och ar-

tist till själen, skref vers, målade väl i olja, och
skulle troligen blifvit utmärkt i ettdera yrket, om
han ej råkat gå den militära banan och embets-
göromålen der upptagit hans tid. Honom liknade

i detta som i många andra fall, hans son

Khren»vÄrd , Carl Angjort, tredje och sista

länken i den kedja af lysande namn, som börja-

. des med farfadern och slöts med sonsonen. Han

. var född d. 5 Maj 1745. Naturen och lyckan ha-

de på honom slösat sina gåfvor. En så rikt ut-

rastad själ skulle, bvar som helst, på bvilken ba-

na han valt, hunnit till anseende och utmärkelse;

men sonen af August Ehrensvärd borde ännu ha-

stigare kunna utbilda sina ovanliga anlag och so-

nen till fältmarskalken Ehrensvärd måste, skynd-

sammare än andra, stiga till lyckans höjder. Vi

se honom sålunda redan vid 30 år öfverste och
riddare. Han hade, såsom 16-årig yngling, aflagt

sin första lärospån på stridens fält, och sedan,

under utländska resor, ökat sina kuaskaper och
fulländat sin uppfostran. År 1780 företog han en

resa till Italien, som blef märkvärdig genom den

beskrifning han författade deröfver, och hvari han

röjde de estetiska åsigter, han sedermera närmare

utvecklade i sin ryktbara skrift: De fria konster-

nas filosofi. I ett kort, taokdigert språk framstäl-

ler han här de mest originella åsigter öfver konst-

bildning i allmänhet, och serskildt öfver dess ka-
rakteristiska drag hos de äldre och nyare folken,

hvarvid han sätter den förra oändligt öfver de se-

nare och södern öfver norden. Vid Finska krigets

utbrott erhöll han befälet öfver skärgårdsflottan,

och det blef sålunda hans lyckliga bestämmelse,

att praktiskt fa bevisa nyttan af sin faders verk.

Detta gjorde han äfven , ehuru lyckan icke var ho-
nom gynsam; ty i träffningen vid Svensksund, d.

24 Aug. 1789, blef hans flotta slagen och han

förlorade dervid flera skepp. Denna utgång till—

skrifves likväl mindre honom än konungen, som
vägrade att följa Ebrensvärds förslag, att befästa

ett sund, derifrån ban öfverflyglades af fienden.

Hans muntliga rapport hos konungen, om slagets

utgång, var helt kort: "Ers Maj:t har icke mer
någon skärgårdsflotta

n
, hvi]ken Gustaf 111 besva-

rade meo\ Svärds-ordens stora kors, hvarmed han

prydde honom, liksom han varit segervinnare. Miss-

troende lyckan nedlade E. icke desto mindre sitt

befäl och flyttade på landet. Efter konungens död

drogs han af den nya regeringen, som trodde ho-

nom kunna räknas bland de missnöjde, åter in i

tjenst; men det dröjde ej länge förr än han trött-

nade dervid och tog afsked år 1795. På resan

till Norrköpings riksdag sjoknadc han oförmodadt

i Örebro, och afled derstädes d. 21 Maj 1800,
endast 55 år gammal. — Ehrensvärd var ej blott

theoretisk konstnär, utan äfven praktisk. Utmärkt
tecknare skulle han kunnat gå långt som artist,

om han mera egna t sig åt konsten, likasom han

kunnat blifva utmärkt militär eller författare, om
ban allvarligt och uteslutande omfattat ettdera af

dessa yrken. Hans ovanliga sinnesliflighet, hans

oemotståndliga begär att intränga inom allt ve-
tandes område, hindrade hoaom likväl derifrån.

Man bar af honom ett helt band med teckningar

öfver Svenska historien, många djuptänkta, mån-
ga åter mera originella, än sanna och träffande.

Ehrensvärd var till lynrftt en af de största och
ädlaste menniskor: högtänkt, frisinnad, välvillig,

känslig för allt skönt och sannt, utan fläck, nä-

stan utan någon brist, men som aldrig tänkte på
att utmärka sig, att göra lycka eller väcka upp-

seende, och de egenheter i både sitt sätt att vara
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och i stil, man kan tillvita honom, toto följder

af hans blixtrande tankekraft, hans förakt Är all

småaktighet, kke af begår*t att synas originell.

Kmresrtmiu» eller Kmt«na 9 socken, belägen i

Noronda kontrakt och hårad af Upsala stift och lån,

1 { mil N. från Upsala, hör till 3 kl. konsist. En
mängd ronstenar finnas bårstfides, såsom vid Finke-

by, i vapenhuset, vapenhusdörren, vid stora Wre-
ta, Köllie, Kyresta, Valhammar, på kyrkogården

och vid Nederbacka. Af socknens areala innehåll,

6,550 tonni., äro 120 sjöar och kårr, och 926
räknas till Rasbo hårad. Den består af 43 mtl.

och bar 660 invånare. Adr. Upsala, Wallskog.

Blsjrtl» Anes tionde son, blef hans efterträdare på
Upsala thron, der han är den andre konungen i

femte århundradet. Han fick namnet Tunnadolgi

eller Tunnes dråpare, af följande anledning: hans

fader hade till gunstling en trål vid namn Tunne,

hvilken Eigil, efter sitt anträde till regeringen,

återförviste till sin plats bland de öfrige trälarne.

Uppbragt häröfver, drog Tunne sig från hofvet

med de skatter han undansnillat, och värfvade med
dem ett stort anhang bland sina likar, med hvil-

ka nan föröfvade allt slags öfvervåld och trotsade

sjelfva konungens magt. Denne tågade emot ho-
nom; men blef öfverraskad och tvungen att draga
sig tillbaka. Lika olycklig var han i åtta derpå

'följande träffningar, till dess han fick undsättning

af konung Frode Fräkne på Seland, mot erläg-

gande af subsidier eller s. k. Lidskatt. Då slog

han Tunne, hvilken stupade i striden, och Eigil

kom i fredlig besittning af sitt rike. På en jagt

blef han angripen af en lössliten offertjur, och
dödad af denne, innan hans hofmän hunno till hans

hjelp.

Klsjll Enhttod, konung i Småland, troligen i åt-

tonde århundradet. Sagan berättar om honom,
att han, på ett vikingståg, nedgjorde Ryske landt-

värnsmannen Rognwald, hvårföre dennes konung,
Hertryg, skickade Norske prinsen Asmund att

hämnas. De begge kämparne öfverenskommo
,
att,

med ett envig, afgöra saken, och sedan de stridt

hela dagen, utan att någondera vunnit någon egent-

lig fördel öfver den andre, åto de förtroligt till-

sammans om aftonen. Följande dagen förnyades

striden; men utan följd, till dess Asmund kastade

bort svärdet och fattade Eigil om lifvet, hvarige-

nom han lyckades slå sin enhändte motståndare

under sig till marken. Då han nu steg upp för

att fatta svärdet och gifva honom sin bane; men
fann Eigil liggande stilla och afbidande döden,

rördes han så af detta hjeltemod, att han tillbjöd

honom vänskap och fostbrödralag. De foro sedan

tillsammans till konung Hertryg och förmäldes med
hans begge döttrar. Efter svärfaderns död ärfde

Eigil Ryssland eller Holmgården, och afstod sitt

fadernerike åt sin svåger Asmund.
Kl I fr* Med detta namn förekomma i historien

tvenne personer: en Thorkil Sprakelägs son, tjen-

te i Danske konungen Svens bär, och var en bland

hans befalhafvare i England. Efter konungens död

stod han med sitt krigsfolk rid London, der En-
golsmännen gjorde ett försök att öfverrumpla ho-

nom. Dans soldator, kände under namnet Ti*§mam,

voro skyldige att bvarje natt infinna sig obeväp-

nade i kyrkan, då tecken gafs med klockorna.

Nyårsnatten infördes en mängd vagnar lastade med
varor, i anseende 101 den förestående marknaden;
under varorna hade man gömt beväpnade män.

Anläggningen angafs; men Eilif trodde ej derpå,

utan infann sig som vanligt i kyrkan. Här fann

ban i hast hela kyrkogården omgtfven af fiender.

Största delen af de värnlöse tingmännen blefvo

nedlagda; men Eilif sprang upp på muren, banade

sig väg genom de sammanskockade Engelsmännen

och skyndade ned till stranden. Han kom med tre

fartyg undan till Danmark; men då ban hos hof-

vet ej fann något villigt öra för sina hämdför-

slag, reste han till Konstantinopel, blef der höf-

ding för Wäringarne och stupade såsom sådan. —
En annan, Rilif dem GWthlake» samtidig med
den föregående, var, under Olof Skötkonungs re-

gering, höfding öfver norra delen af Bohus-län.

Norske konungen Olof Haraldsson, som ville läg-

ga denna ort under sitt välde, och dertill fana

en del af allmogen icke obenägen, men fruktade

fiilifs motstånd och vaksamhet, uppfann en nedrig

list, att göra sig af med honom. Han förledde

honom nemligen till att utlysa ett ting, der de

Norske sändebuden skulle möta Bohuslänska all-

mogen, för att öfverlägga om åtgärder till bibe-

hållandet af fred mellan båda rikena. Björn Slal-

lare, Olofs sändebud, framställde här åtskilliga

punkter, och då Eilif uppsteg för att svara här-

på, bögg Tbor Långe, en Norsk höfding, honom
i halsen med sitt svärd, så att hufvudet rullade

på marken. Hans få kämpar måste nu i hast

skynda från tinget och det åsyftade ändamålet

vanns verkligen; ty norra delen af Bohuslän föll

under Olofs välde.

Kin» TamfeamklelfVer, Norske konungen Olof

Tryggvasons kämpe och den störste bågskytt i

hans här, bekant genom sitt svar, när hans båg-
sena blef afskjuten i sjöslaget vid Swolder-ön,

och konungen frågade hvad det var som brast;

"Norriges rike ur din band ^ konung!" Han blef

fangen; men åter frigifven af segraren. Man har

af honom ett annat svar till Norske konungen Ha-
rald Sigurdsson, att ban ej längre ville föra krig

utomlands och fika efter andras tillhörighet, utan

heldre följa konung Magnus död , än en annan ko-

nung lefvande, en åsigt, bvari alla de öfrige Norr-

männen instämde, och hvarigenom Harald tvangs

att afstå från sina ärelystna planer mot Danmark.

Klmheriar (mythol.). Så bette, efter döden, de

kämpar, hvilka stridt tappert »och stupat ärofullt

på slagfältet. Valkyriorna gingo omkring bland

de slagne och utvalde dem, hvilka skulle tillfalla

Oden, eller Freja; ty hälften af de fallna strids-

männen skulle tillhöra denna gudinna. Med en kyss

invigde då den sköna Valkyrian den dödligt såra-

de och inbjöd honom till Wallballs glädje. —
Dessa väldiga kämpar samlades i hhnmelen och

borde en gång, då Ragnarök (verldens slut) inföll,

bistå Asarne i striden mot Mnspels söner. Skan-

dinavernas krigiska lynne förnekade sig icke en
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gång efter dåden; ty gmlalåraa ittehiU, att fift-

beriarne skulle, i WaålbaH, (k strida hvarje dag,

på en »tor slätt, mu hette Idavallen* Många af

dem stupad* dervid ; men vaknade åter upp em
aftonen, blefvo alldeles helbregda från sina sår

och återvände tall Odens eller Friggas herrliga

taffel, der de äraeko mjöd och uppassades af tju-

sande Valkyrior. Mjödet hemtades af en get, kal-

lad ReidruH, ech maten bestod utaf fläsk af gal-

ten Sekrimner, hvilken kokades hvarje aflon,

räekte till åt alla och smakade alla väl; men lef-

de åter om morgonen för att användas på samma
sätt. Kocken hette Andhrimner och kittein EW-
hrimner.

ICir (mythol.). Läkarekonstens gudinna. Hon skötte

de sår Asacne erfaöUo i strid, samt vakade, i all-

mänhet, öfver deras helsa. Hon botade äfven men-

niskor, hvilka anropade henne under sjukdomar.

Klraratsid , var den fordna benämningen på Öre-

sund.

Sleta, socken. Se: Ekstad.

Blsten eller ttotem» son till konung Adil, lefde

i sjette århundradet Man vet om honom ingen-

ting annat, än att riket nnder hans tid ofta oro-

ades af Danske och Norske vikingar. Eo sådan

från Jutland, vid namn Solve, öfverföll en natt

konung Eisten på hans gård å Lofön, och inoc-

brände honom r tillika med hans hofstat, bvarefter

Sölve lyckades, sedan han ändtligen besegrat Sven-

skarne, att någon tid göra sig till konung i Sigtuna.

Kloten Dell, son till Harald Hildetaa, blef af Si-

gurd Ring upptagen till medregent i Sverige, och

innehade thronen efter hans död, medan Ragnar

Lodbrok regerade i Danmark. Han älskade freden

och vitterheten, höll många skalder i sitt hof och

firade offren i UpsaJa med utomordentlig prakt.

Med krig angripen af sin medregents söner, be-

segrade han dem, men erbjöd den fångne Erik

friheten. (Se: Erik, Ragnars son.) Hans ädelmod
vedergälldes illa, då Aslög retade sina egna söner

att hämnas halfbrödernes död, hvarvid emellan dem
stod ett slag, hvaruti Eisten stupade. Sedan han

fallit, bjöd Ivar att all blodsutgjutelse skulle upp-

höra.

Kloten lUr&da omtalas såsom Uppländningar-

nes konung, hvilken kufvade Throndhiemsboerne

(Thrönderne) och satte sin hund, Saur, till furste

öfver dem.

Kltre (mythol.). Broder till dvergen Brok, hvil-

ken förfärdigat ringen Dröpoer, hammaren Mjol-

ner och galtea Gullinbörst. Rätteligen hette han

dock Sindri; men är känd äfven under namn af

fiitre.

lyder, åda, gudunge (Fuligula mollissima), en

till simfoglaraes andra familj, gåsfoglar, hörande

fogel af 27 tums längd, med svart kalott, för-

sedd med ett blekgrönt band från nacken nedpå

halsen, djupa vikar inskjutande åt hufvudet och

långa uddar utgående från näbben; halsen, sidor-

na, ryggen och bröstet hvita; magen och öfver-

gumpen svarta. Honan grå med svarta tvärvågor

på bröst och mage, färg och teckning dessutom

olika efter ålder oeh årstid. Ungen i andra året

kritas HeWng, oeh är svartakUg på bufvodets

sidor samt halsen, svart och avitfläckig på skul-

drorne, svartbrun på ryggen med ea stor hvit fläck

på kräfvan; bröst och mage gråbruna. Om som-
maren är honan gråbrokig. Förekommer i alla

haf kring Skandinavien, likväl mest i de norra,

mindre bebodda skärgårdarne i Norrige, lefver i

engifte och vistas alltid uti öppna sjön eller bland

nakna skär utanför kusten, och om de af en hän-
delse komma så långt in på laadet, att de förlora

hafvet ur sigte, blifva de aljdeles förvillade, sät-

ta sig på marken och komma sig ej före att

fly€*> ;Utan kunna tagas med händerna. Hannens
läte är "85, 85", honans "ock-ock-ock." Om vin-

tern hålla foglame sig tillsamman i stora skaror;

men om våren fördela de sig parvis, och de gam-
la honorna uppsöka sina fordna kläckniagsställen

,

der de. i Maj lägga 5—6 stora aflånga, 3 tum
till 3 tum 2 linjer långa, 2 tum 11 linjer tjocka,

gråaktigt gröna ägg, oftast i en håla på stenhäl-

lar nära vattnet och på en bale af torra strån

eller tång, hvarpå lägges en bädd af dun, hvilka

fogeln plockat af sig och som äfven bildar en krans

omkring äggen. Under parningen och äggläggnin -

gen vistas hannen hos honan; men under rufnin-

gea slå de sig i flock och begifva sig ut i öpp-

na sjön. På sådana bebodda holmar der de ligga

fredade, äro honorna så tama att de värpa inne

i boningsbusen, stundom inne i köken hos fiskar-

ne, och under rufniogen kunna de vidröras och

strykas med handen utan att fly. Födoämnena
utgöras af musslor, snäckor och fisk, hvilka upp-

horatas, genom nästan oupphörligt dykande, äfven

från betydligt djup. Dunen, hvilka, under namn
af ejderdun äro verldsbekaota för sin lätthet och

spänstighet, utgöra den förnämsta produkten af

denna fogel och samlas ofta med stor möda och

lifsfara på nästan otillgängliga klippor, isynner-

het vid Norska kusten, der fogeln företrädes-

vis häckar, och i hvarje bo erhålles endast några

lod dan. Köttet är groft och föga användbart;

men icke destomindre skjutes fogeln ofta för

vettar.

JCk (Qvercus robur), ett stort och starkt träd, hvil-

ket förekommer från Skåne ända upp till sextionde

graden och trifves bäst i lös och djup jord, helst

på lerbotten. Deraf finnes hos oss tvenne olika

arter, nemligen: stjelk- eller sommar-ek, och druf-

eller vinter-ek, hvilka åtskiljas genom fruktens, ol-

lonens, olika vidfastning; på det sätt att den först-

nämnde bar dem sittande, högst 2—3 tillsammans

på en 2—3 tum lång stjclk, den senare deremot

4—6 eller flera i en klase, på en helt kort stjelk.

Trädet uppnår ganska hög ålder och blir först ef-

ter 200 år fullmoget, likväl inträffar mognaden på
vissa ställen till och med vid 100 års ålder, så-

som händelsen är med Wisingsö-ekarne. Veden

utgör, som bekant är, ett ypperligt virke, isynner-

het till skeppsbyggnad , och många författningar

bafva derföre blifvit vidtagna till trädets odlande

och fredande (se: Ekeskog). Virkets beskaffenhet

beror dels af trädets fullkomliga mognad, dels ock

till en stor del af dess växtstalle, så att det som
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växer på sumpig mark ger tömn tMe, hvaremot

det som växer i djup jord på lerbottea, och som
1 följd deraf har glänsande bark på de yngre gre-

narae och föga messlapen stamm, ger ett ytterst

bårdt tråd, hvilket glänser med blå fårg i hugget

för yxan, hvårföre det tår namn af jern-ek. Till

bränsle är veden mindre tjenlig, enera den år

ganska värroegifvande; men den brinner trögt oeh

osar lätt. Ollonen begagnas dels i medicinen , dels

,

der ymnig tillgång finnes derpå, till föda för

svinen, hvilka deraf bl ifva ganska feta; deremot

äro de skadliga för getter och förorsaka dem
en så krampaktig smärta, att de, då de äro dråg-

tiga, i förtid kasta fostret. Bladen kanna använ-

das till boskapsfoder, äfVensom till garfoing, tHl

hvilken senare likväl barken begagnas företrädesvis.

Produktionen af ekvirke är änna ej tillräcklig för

landets bebof, utan ganska betydliga qvantiteter

införas deraf utifrån. I nyare tider äro lik-

väl åtgärder vidtagna till afhjelpande häraf,

och på Wisingsö finnas redan öfver 600 tunn-

land dels planterade med ekplantor, dels besådda

med ollon. — Bland ekar, hvilka torde förtjena

nämnas för deras ålders skull, är den som ko-
nung Gustaf I planterat uti trädgården på Rydbo-
holm i Upland. Bredvid trädet står en sten , med föl-

jande inskrift: "Gustavus Primus hafver här plante-

rat tvenne ekar. Petrus Brahe, Comes, Drotzet."

Denna ek har blifvit omsorgsfullt vårdad; men den

andra gick ut redan under förra århundradet. Ko-
nung Carl XIV Johan har äfven i Rydboholms park
planterat 4 st. ekar, en sinnebild af konungens fyra

sonsöner. — Vid Knapp-ed eller Knapfors i Carl-

skoga bergslag fanns ännu i slutet af 1700-talet

en ek, i hvilken hertig Carl (sedermera Carl IX)

inskurit sitt namn, och äfven suttit under, då han

med brodern, hertig Johan, öfverenskom att afsät-

ta konung Erik XIV. Till åminnelse häraf, buro

begge deras tjenare, i lång tid eklöf i sina hat-

tar. Denna ek var, år 1779, 5 J aln i diameter

vid roten. — Den s. k. Kungs-eken vid Slakemöre i

Ryssby socken, under hvilken ek konung Carl IX,

kronprinsen Gustaf Adolf och hertig Johan spisa-

de middag, sommaren 1611, under kriget med
Danmark. Tvåhundratrettiofem år hafva väl med-
tagit, men icke alldeles förstört detta majestä-

tiska träd, hvilket, under sitt stolta namn, skall

måhända till ännu en mansålder öfverföra minnet

af denna tilldragelse. Kungliga personer pläga ännu

på sina resor i landet ombyta hästar på detta stäl-

le. Eken står i kanten af stora landsvägen nära

en kulle, hvarifrån man har utsigt åt öppna haf-

vet; den var först omgärdad med en sprötegård,

förseddes 1705 med brädplank, och slutligen år

1745 med en stenmur i fyrkant, hvilken ännu fin-

nes qvar. — Vid Stola säteri, beläget i Strö

socken af Westergöthland, och intill år 1808

x tillhörigt grefliga Ekebladska familjen, har ock
funnits en åldrig ek, kallad /amitje- eller grefve-

eken, som bevittnade Ekebladska familjens lång-

variga besittning af detta gods, och af hvilken

ek den troligen tagit sitt namn. För att förvara

detta träd hade man deröfver byggt ett tak, och

ekens grenar understöddes af stolpar åren 1608
oeh 1777. Dess ålder är ej antecknad i det rim,

som justitie-kansleren Fehmaa författade år 17 ii,
oeh finnes inhugget i en piedestal. Denna ek ut-

dog år 1806, jemat 200 år sedan man börjat

först understödja hennes af ålder lutande stam, el-

ler samma år sam säteriets siste ägare af denna

slfigt afled, öfverste-kammarjunkaren grefve Clas

EkeWad.

Ek 9 annex till Mariestad, är beläget i södra Wads~
bo kontrakt af Skara stift, 1 mil S. från Marie -

stad. Kyrkan var en ibland de äldre i stiftet;

men blef nybygd 1794—1798, isynnerhet på rike-

rådet grefve Ulrik Scheffers bekostnad , hvilken blef

begrafven på kyrkogården bärstädes. I socknen mär-

kes säteriet Ek, 3 mtl. Härtill lyda 3 andra hemman
i socken, utom £ mtl. säteri AHmor. Det har till-

hört nämnde riksråd. Hår finnas trenne trädgår-

dar af 15 tunnlands vidd. En pyramid af sten,

upprättad år 1782, förvarar minnet af de här vid-

tagna förbättringar. Socknen består af 11 mtl.

och har 510 invånare. Dess areal är 4,027 tunnl.

af hvilka 400 äro sjöar och kärr. Adr. Mariestad.

Eka, en egendom i Lillkyrko socken af Söder-

manland, Här skall fordom hafva funnits ett kloster,

hvaraf gamla murar återstodo ännu år 1741.

Ekbark. Ehuru ekskogarne, enligt gällande lagar,

med undantag af dem på frälsegrund, der de till-

höra frälsehemmans-ägaren, åro kronans egendom,

ooh således blott under vissa förbehåll kunna af

jordägaren begagnas, så gäller detta icke den pro-

dukt af ekskogarne, som innefattas i sjelfva bar-

ken, hvilken enligt koogl. brefvet d. 17 Maj 1820

får fritt försäljas.

Ekkorn, Caurl JhTatajnuM, förut Ekbom, född

1806, skref, såsom yngling, några poeraer, hvil-

ka väckte uppseende, och läto i författaren ana

en naturskald med ovanliga gåfvor. Detta för-

mådde åtskilliga personer att göra ett samman-

skott, hvarigenom han sattes i tillfälle att studera.

Han har utgifvit en samling af poeraer, kallad:

Ungdomsförsök i VUterhelen , och nedsatt sig i Gö-
theborg, der han redigerar Handels- öch Sjöfarts-

tidningen.

Ekby (Äggby), en socken, med Utby, hör till 2

kl. konsist., är belägen i Södra Wadsbo kontrakt

af Skara stift, Wadsbo härad af Skaraborgs län,

1 * mil S.S.O. från Mariestad. Kyrkan är uppbyggd

af sten år 1804, i stället för den gamla, äfven af

sten, byggd emellan åren 1625 och 1645. Den

nya kyrkan invigdes d. 13 Okt. 1805, och har

namn af den på andra sidan belägna Eks kyrka,

hvartill Ekby var annex till år 1504, och med
hvilken gemenskap fordom underhölls medelst en

spång öfver <ån Tidan. År 1817 uppgräfdes på kyr-

kogården 70 små gamla silfverpenningar och brak-

teater, till 2 TV lod. I socknen märkes: kyrko-

herde-bostället; Wallby, kaplans- boställe; Åsta-

bron
y

boställe för auditörn vid kongl. Skaraborgs

regemente. Uti Björsgården Ekby har man an-

märkt en gammal ladugård oeh bod, byggda

af en länsman, Sven Månsson, hvilken år 1546

fick detta hemman af befallningsmannen Jöran Ax-

Digitized by



388 Eka»

vidsson, för det han bidragit till den upproriske

Nils Dackés fall. År 1719 i Maj månad började

en liten mosse, Ämbeten kallad, att brinna af un-

derjordisk eld och gifva ifrån sig stark hetta och

rök, intill medlet af September, då elden släcktes

af sig sjelf. Derefter nppstod en håla af samma
namn. Socknen består af 21 f mtl. och har 586

invånare. Dess areala vidd utgör 3,425 tunnland,

af hvilka 290 äro sjöar och kärr. Adr. Mariestad.

Eke 9 annex till Rohne, beläget i Hemse ting å

Gottland, Wisby stifts södra kontrakt, 5| mil S.

från Wisby, vid hafvet. Kyrkan, af sten, säges

vara byggd år 1249. Här finnes en klocka med
ron-inskrift. Socknen består af 7f mtl. och har

220 invånare. Dess areal ntgör 3,459 tunnland,

af hvilka endast 10 äro sjöar och kärr.

Kkeberf, Carl Gustaf, son till frälse-kam-

reraren hos grefvarne Brahe, Gustaf E., föddes

på Djursholm d. 10 Juni år 1716, studerade apo-

theks-vetenskapen och derunder läkarekonsten, hvil-

ket förskaffade honom tillfälle, att, såsom skepps-

läkare, åtfölja ett farlyg till Spanien. Härunder

lärde han sig artilleri och navigation , fattade smak

för sjölifvet och gjorde sedan två resor på Me-

delbafvet, såsom konstapel och styrman. Denna
' ovanliga bekantskap med så stridiga yrken ådrog

honom någon uppmärksamhet, och föranledde hans

befordran till fjerde styrman på en Ostindiefarare

år 1742. Under vägen hade kapitenen dött och

dess närmaste man rymt, så att E. vid hemkom-
sten var den andra i befälet. Utgången ånyo som

tredje styrman å skeppet Stockholm , hade han den

olyckan, att det, jemte det andra fartyget, förgicks

vid Sbetländska öarna, hvarvid E. , tillika med en

del af besättningen, måste tillbringa tre dagar på.

en holme under hunger, köld och snöslask. Den

28-årige mannens hår blef härunder silfverhvitt.

Efter ett par andra resor till Ostindien emottog

han, såsom kapiten, år 1750, skeppet Freden,

hvilket han sålde i Cadix, utnämndes till löjtnant

vid amiralitetet och blef kapiten först på skeppet

Fredrik Adolf och sedan på Finland, hvilket sist-

nämnda han ännu en gång förde till Ostindien, si-

sta gången åtföljd af Wallenberg, som derom

författat: Min Son på Galejan. Emellan begge re-

sorna med detta fartyg, gjorde han en annan på

skeppet Stockholm, i sällskap med Sparrman. Ar
1771 ville han öfvergifva sjön; men öfvertalades

att på skeppet Sofia Magdalena göra ännu, år

1777, en resa till Kina. Detta var den tionde

och sista; ty nu verkställde han ändtligen sin före-

sats, att tillbringa sina återstående dagar på lan-

det, nedsatte sig på Altomta i Upland, hvarest han

verkställde mångfaldiga odlingar och försök, samt

afled der d. 4 April år 1784, såsom kapiten-löjt-

nant vid amiralitetet, R. af W. O. och ledamot af

vetenskaps-akademien. Ekeberg var en af Sveri-

ges störste sjömän, och en af de med de mångsi-

digaste anlag utrustade menniskor. Han ansågs

på sin tid, af alla Europas sjöfarande, såsom den

mest erfarne och skicklige på de Kinesiska far-

vattnen. De skepp, han förde, betalte mindre assu-

rans-afgift än andra. Hans kunskap i läkarekon-

sten satte honom i tillfälle, att, bättre än de fle-

sta, vårda sin besättnings belsa. Hans mensklig-

het, rättvisa och öfverlägsna insigter gjorde ho-
nom lika älskad som aktad, så att den råa tonen

och de stränga straffen bortlades på hans skepp*

der daggen sällan nyttjades eller några svordomar
hördes. Ehuru ofta utsatt för stormar och andra

vanliga olyckor till sjös, förstod han dock, genom
rådighet, mod och insigter att besegra dem. Han
ar derjemte en uppmärksam och grundlig obser-

vatör af allt hvad som i natur och konst mötte

honom på hans resor. Han upptäckte orsaken till

hafsvattnets lysande under tropikerna; han medde-
lade en mängd rön, t. ex. om metallen tutanego,

om soja-tillverkningen och olje-beredningen i Kina.

Han skickade till Linné, år 1763, från Götheborg 14
lefvande thebnskar, och då dessa utdogo under vä-

gen till Upsala, kunde han lyckligtvis, genom sin

hustrus omtänksamhet, ersätta förlusten medelst en

af henne väl vårdad planta, så att Europa med
förvåning fick se denna Kinas inföding blomma i

Upsala botaniska trädgård. Till tacksamhet kalla-

de Linné efter honom ett Afrikanskt träd, som lik-

nar eken, Ekebergia capensis. Ekeberg var mun-
ter, älskvärd, frikostig och välgörande. Hans
brorson,

Kl&ebera;* Anders Gustaf» studerade i Upsala,

der han blef magister 1788 och docens i kemien

1794, samt ledamot af vetenskaps-akademien, var

en utmärkt kemist och uppfann tillverkningen af

ett porslin, klart, genomskinligt och så starkt,

att det ej gick sönder, när det fälldes i golfvot;

men hvilken hemlighet beklagligen utdog med ho-
nom. Han bade fel på hörseln och på ena ögat,

hvilket förmodligen gjorde honom mindre meddel-

sam. Man har af honom några dissertationer och

rön i vetenskaps-akademiens handlingar. Född 1767,
död 1813.

Kkeberjjr, 1 mtl. säteri i Lillkyrke socken af Ne-
rikes län, vid Hjelmaren, 2 mil från Örebro, en

gammal, välbelägen egendom. Konung Gustaf I:s

andra gemål, Margaretha Lejonhufvud, föddes här

1518. Denna gård bar varit den Lejonbufvudska

ättens stamgods, allt ifrån 1300-talet intill 1760-
talet, då den genom köp öfvergick till kammar-
herren Uggla. Ägaren till Ekeberg har patronat

till församlingen.

Kkeberga» annex till Lenhofda, beläget i Upvi-

dige kontiakt af Wexjö stift, 3| mil Ö. från

Wexjö. Kyrkan, af träd, är nybyggd åren 1824

—

1826. På kyrkogården är en hvälfd murad graf,

tillhörig Angersteinska slägten. Allmogen i den-

na socken , med obetydligt åkerbruk , har förut för

det mesta sökt sin utkomst på skjutsning, kol-

ning och vedkörning till bruken; men på de sista

tio åren börjat odla åkern, h vartill den nästan öf-

ver hela pastoratet från urminnes tider rödbruna

jorden och jemna marken gifver ett lätt tillfälle.

I socknen märkes Kosta eller Kostahb glasbruk

(hvarom se detta ord), samt Löf*jö y kapellans-bo-

ställe. Socknen består af 30 mtl. och har 855
invånare. Dess areal utgör 35,524 tunnland, af

hvilka 1,950 äro sjöar och kärr. Adr. Wexjö.
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Ifiketoerfftt, skapolit, ett till sflikaterne börande

mineral, hvilket består af kiselsyrad lerjord med
kiselsyradt natroa och kalk. Förekommer dels kri-

stalliseradt i aflång prismatisk form, dels derbt;

i denna senare form till färgen grönaktigt, ljnst

brnnaktigt eller gråhvitt
, på kanterna genomskinan-

de; bårdt så att det, ehuru trögt, eldar mot stål

och repar glas, segt och svårt att sönderslå, före-

kommer det nti Hasselbacka jerngrnfva i Nerike,

samt i Åtvidabergs koppargrufva i Östergöthland.

lfbelilad* Denna att säges härstamma från en In-

gebjorn i Ringebo, hvilken lefde mellan år 1300
och 1336, och hvars son, Carl Ingebjornsson till

Röreholm, var ståthållare i Dalarna omkring år

1352. Den i senare historien först bekante af

ätten var

Kkeblnd, ChrletofTer Johansson 9 född på
Stola i Fröslnnda socken af Skara stift år 1592
och död år 1664, såsom öfverste för ett infanteri-

regemente, sedan han bivistat trettioåriga kriget ~

och vid många tillfallen utmärkt sig. Mest har han

likväl blifvit känd genom visor och sångstycken,

af hvilka åtskilliga ännu finnas i behåll, och om
hvilka det heter i Biograph. Lex. : "E. är en bland

de få och bättre lyriker under den (ore-Stjernhjel ru-

ska perioden. Visserligen är formen högst ofull-

komlig och känslans uttryck ofta högst platt och

blandadt med prosa; men der är dock något hjert-

ligt, naivt och folkvismässigt." Ätten introduce-

rades på riddarhuset år 1689 med hans son, Jo-
han» som då var envoyé i Frankrike. Dennes son,

feealad, Cla* d. K., en af Carl Xll:s krigare,

deltog i slaget vid Klssow år 1702, der han ut-

märkte sig i spetsen för sitt regemente, de s. k.

Tremänningarne , hvilka uthärdade ett häftigt an-

fall af Sachsiska gardet, gjorde år 1705 en äro-

full expedition mot Polackerne, bvarifrån han åter-

vände med många fångar, och anförde venstra fly-

geln i bataljen vid Gadebusch. År 1710 hade ban,

såsom kommendant i Elbingen, nödgats uppgifva

denna fästning åt Ryssarne, hvarvid hans rege-

mente föll i fångenskap. Blef år 1711 kommen-
dant i Stralsund och 1714 landshöfding i Nerike

och Wermland. Såsom sådan lät han iordnings-

ställa Eda skans, till skydd mot ett befaradt an-

fall från Norrige. År 1719 utnämndes han till riks-

råd och grefve. Född 1669, död 1737. Hans son,

Kkenlad, Clas d. y., var född i Elbingen d.

30 Mars 1708, och ingick vid 18 års ålder i riks-

arkivet, samt derifrån i kansli-kollegium. År 1730

befordrades han till kansli-junkare och kort der-

efter till kammarherre, hvarifrån han småningom

steg till statens högsta värdigheter. Han är en

af de renaste och vackraste karakterer frihets-

tiden frambragte. Den grundliga lärdom han för-

värfvade, var ej ett förråd af glosor, hvilka al-

stra högmod och sträfbet i lynnet, utan ett verk-

tyg och ett uttryck åt det redbara förstånd, det

allvar och den kraft, som utmärkte honom. Gyn-

nad af lyckan med förmögenhet och en hög börd,

var han en af dessa sällsynta människor, hos hvil-

ka naturen tyckes hafva njutit af att få räcka sin

hand åt denna lycka, hvars nycker hon eljest så

ofta praktiskt förnekar, då hon ej kan hindra de-

ras framgång. E. steg lika mycket i ynnest och

befordran både vid hofvet och i kansliet. Han in-

valdes i sekreta- utskottet vid den vigtiga riksda-

gen år 1738, och var bland dem , som der åtnjöt det

mesta förtroendet. De tjenster, han dervid åda-

galade, belönades år 1741 med kansliråds-värdig-

heten, och följande året med en beskickning till

Spanska hofvet, hvarpå tvenne år senare följde

den då för tiden vigtigaste af alla sändebudspo-

ster: den i Versailles, hvilken erhöll en ökad be-

tydelse deraf , att Ekeblad efterträdde Tessin. Min-

dre angenäm sällskapsman , mindre lysande och blän-

dande än denne, var han lika redlig och kunskaps-

rik, samt förstod, att, midt i ytlighetens hemland,

göra sig aktad för sin redbarhet, sitt allvar och

sin oegennytta. Ett prof på denna sistnämnda gaf

han, då han, vid afslutandet af en handelstraktat

med Neapel, afstod till sin företrädare den vid så-

dana til i fållen vanliga presenten, emedan han an-

såg Tessin, som börjat underhandlingarna, mera

berättigad att åtnjuta deras frukt, nan skulle lik-

väl få ännu ett tillfälle att ådagalägga, det han tje-

nade ej för vinsten, men för hedern att gagna

sitt fädernesland, och för att tillfredsställa sitt sam-

vete. Ständerna hade nemligen bestämt en ansen-

lig minskning i minister-arfvodet , hvilken bespa-

ring isynnerhet föreföll mången olämplig, då det

gällde ministern vid Franska hofvet, på en tid,

då man ansåg den yttre prakten oundgänglig för

en diplomat. Ekeblad trodde sig ej böra förneka

denna tidens åsigt, då det stod i hans magt att

upprätthålla den, och en eftergift derföre kunde

köpas med ingen annans skada, än hans egen.

Han fyllde således, af enskildta medel, den brist,

som det allmänna lemnade i hans tillgångar; men

då han insåg, att detta snart skulle helt och hål-

let undergräfva bans ekonomiska ställning, före-

drog han att göra ett slut på utgiften, genom

undanrödjande af dess anledning, och begärde

att bli rapellerad från den ärofulla, men förstö-

rande befattningen. Detta skedde år 1746. Vid

sin återkomst hem inkallades han genast i rådet,

der han med föga afbrott qvarblef intill sin död.

Liksom han efterträdt grefve Tessin i ambassadörs-

posten vid Franska hofvet, så efterträdde han ho-

nom äfven såsom riks-kansliråd, hvilken befattning

var närmaste steget intill kansli-president, ett em-

bete, det han år 1762 emottog efter Höpken, som

då nedlade det. Alla utrikes förhållanden gingo i

18 år genom honom, och, med betraktande af ti-

den, partierna och skiftningen i deras åsigter,

skulle sådant naturligtvis föranleda klander och

missnöje af de olika tänkande, d. v. s. af dem,

som för tillfället icke voro de rådande. Att så-

dant ej skedde i någon väsendtligare mån förr än

efter 18 års förlopp, bör mindre förundra oss, än

att det skedde då. En traktat var afslutad med

Frankrike om den stora frågan för dessa tiders

politik inom Svenska kabinettet: subsidier. Miss-

nöjet yppades vid riksdagen år 1765, icke med

traktaten, utan med beräkningssättet. Ekeblad,

hvilken härvid, liksom alltid, handlat efter sin öf-
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yertygelse, ville ej uppoffra den, men uppoffrade i

stället sitt embete. Han nedlade det, for att på sin

egendom, dit han drog sig undan, njuta någon tids

lugn och få egna sig åt studier, hvilka hos honom
omfattade, icke blott vanliga kunskapsgrenar, utan

äfven medicin och anatomi. De förändrade åsig-

terna vid 1769 års riksdag kallade honom tillba-

ka i rådet, och han hörsammade kallelsen, eme-

dan han älskade sitt fädernesland, och trodde, att

han bär kunde vara det till nytta, ehuru han icke

gillade det rådande systemet. Det var honom ej

beskärdt att se dess slut, ty d. 9 Okt. 1771 fick

han, på sjelfva embetsrummet, ett sjukdomsanfall,

hvilket inom några timmar slutade hans lif.

Ekeby, en socken, med Rinna, belägen i Göstrings

kontrakt och härad af Linköpings stift och öster-

göthlands län , 1 J mil S. från Skenninge , hör till

2 kl. patr. Kyrkans mellersta del anses vara upp-

byggd i början af 13:de århundradet. Ghoret med
derunder befintliga grift fulländades år 1648 på
riksrådet frih. Pehr Lindormson Ribbings bekost-

nad. Tornet byggdes 1754. — En förgylld, väl

arbetad Mariebild och en skadad dopfunt af sand-

sten äro de enda vid kyrkan befintliga fornlemnin-

gar. Inom socknen märkes: Boxholtns jernbruk (se

detta ord), förut kalladt Gropen, då det bestod af

Gabriels, Beata och Ruda hammare. Det erhöll sina

första privilegier d. IS Juli 1753. Der finnes äf-

ven en mjölqvarn, ett sågverk, ett tegelbruk och

en kalkugn. Boxholnm säteri (se delta ord), år

1 594 först bebygdt till sätesgård af ståthållaren i

Wadstena, Arved Gustafsson Stenbock. Göthviks,

eller Götevi, Gjölteoik, fordom Giötavij , frälse-säteri

om 2 mtl. , hvars förste kände ägare var Peder

Knutsson Lillje, "höfvidsinan för Uplandsfanan", i

slutet af 1500-talet. Carlsberg, var förut en för-

fallen bondgård och hörde under Boxholms bruk;

men uppbyggdes med ett prydligt stenhus af bruks-

patron G. Buren. Arrebo, nu bondhemman under

nämnde bruk, var under 17:de århundradet sätes-

gård med underlydande gods, tillhörde Gyllenborg-

ska familjen; men öfvcrgick- genom byte till kro-

nan och är nu skatteköpt. Boställena Bleckenslad,

Ekeby
,

Diseberg, Hyckelsby och Särstads storgård,

samt Fietmunsta eller Fjelniunna by. År 1542 hade

Däckens höfvidsraän Måns Hane och Thord Riddare

uppmanat allmogen i Östergöthland, alt förena sig

med dem. Konung Gustaf l:s befälhafvare, Nils

Boye , Jakob Bagge och Botvid Larsson anföllo de

upproriske vid nämnde by, nära IIolveden; men
allmogen blef varnad och intog skogen, så att

blott fem fångades och afrättades. Emellan byn
och Ekeby kyrka finnes nära vägen fiere kullar

och, på några af dem, nedfallna stenar. Dessa kul-

lar benämnas Jutebackarne , och derunder skola Dan-
skar ligga begrafne, hvilka här blifvil slagne af
Svenskarne, under det Danska mordbrands- och
plundrings-tåget i konung Erik XlV:s tid. Vid
Juteliden, å landsvägen nära Hest ers gästgifvare-

gård, skall på samma .tid stått ett fältslag; kulor

m. m. hafva der i trakten blifvit funna äfven i

senaste dagar. På Ryckelsby sydöstra gärde, en
knapp £ mil från Ekeby kyrka, har varit Gisings

(na Göstrings) hjarads uråldriga tingstad, utmärkt

genom åtskilliga stensättningar, hvilka blefvo för-

störda för några decennier sedan. På Ryckelaby

gärde finnas bautastenar och på Dala ägor en run-

sten. Der vägame till Boxholms jernbruk och te-

gelbruk skilja sig, anträffas i skogen en större tre-

kantig stensättning, kallad Jättegra/ven. Öfver sun-

det emellan Sömmen och Andersbosjön gå några

murlika reflar, hvilka höja sig nära vattenytan,

och skola, enligt sägnen, vara början till en för-

dämning, genom hvilken man velat leda Sömmens
utlopp i en annan rigtning; men sannolikare utgöra

de af naturen bildade stenreflar. Nära hemmanet
Eklabo, vid en vik af Sömmen, är en hög oval

sandkulle, kallad Slottsbacken, enligt berättelse, an-

vänd till "lekplan", då stället ägdes af Christer

Lillje. En annan sägen förmäler, att i Eklabo bott

en Somme, hvilken residerat på Slottsbacken, hvar •

est dock icke finnes ringaste tecken efter byggnaden.

Sven Somme omtalas af skogstraktens invånare vid

Sömmens norra stränder, såsom en "mägtig och
trolsk man", utan att sägnerna förmäla, när han

lefvat, eller hvar han bott. Under den trekantiga

stensal tningen vid Boxholms tegelbruk säges en

jätte ligga begrafven, samt hufvudets, de utsträck-

ta armarnes och fötternas läge vara utmärkta med
stensättningen. Efter mörkningen undviker den en-

samme vandraren helst denna plats, der stundom

spökeri (på ortens språk: "lappri") tros förefalla.

Under en stor videbuske, uti Igelbäcken på Ekeby
östra gärde, tros ligga Ekeby kyrkas första stor-

klocka, som en jätte beröfvat kyrkan; men ej fatt

med sig längre. Uti "södra kulle" å Ljungby gär-

de skola förvaras skatter, antydda genom ljus, hvil-

ka stundom visa sig nattetid. Skatterna hafva fiere

gånger blifvit eftersökte, men förgäfves; emedan nå-

got af de för deras återfinnande oundgängliga vil-

koren blifvit uraktlåtet. Vid fiere berg, såsom

Rödsberget, nära Fjetmunna, ett berg af ovanlig

formation nära Fiskevik, m. fl., samt å Östersko-

gen vid Boxbolm, förefalla, enligt folktron , under-

bara syner och ljud, vandraren blir förvildad och

gäckad, m. m., allt efter soloedgången. Uti åtskil-

liga sjöar och skogsgölar, samt äfven vid bebod-

da ställen, tros vara mer eller mindre mag tigt

"rådande", med hvilket man undviker, att på nå-

got sätt stöta sig. Rået i Qvarngölen, nära hä-

rads-allmänningen, anses allmänt hafva förorsakat

kammarherren, baron G. A. Ribbings död, år 1762,

derföre att han trotsade dess varning och gjorde

början tiil gölens aftappning. Leraningar efter den-

na, började vattenledning, till en del sprängd ge-

nom berg, kallas "Ribbingska fåfängan." — För-

sök har för längre tid sedan, utan framgång, blif-

vit gjordt, att förmå menigbeten till allmänt be-

gagnande af endast enkel grå drägt. Östgöthens

oumbärliga långa skinnpels synes äfven här; men
börjar i pastoratets södra del utträngas af Små-
ländska jackan. Plägseder, klädedrägt, matord-

ning, m. m. äro icke egentligen afvikande från

den omgifvande ortens; men det bör anmärkas, att

i denna trakt bildas öfvergåogen från Östgötho

slättbygdens prakt till Småländska tarfligbelen, och

"V
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att bäruti, ifVensom uti folkspråket, företer sig én

märkbar skillnad vid pastoratets mer än tre mil

aflägsna norra och södra gränsor. — Enligt pro-

sten S. Rinmans i Ekeby, till domkapitlet i Linkö-

ping, år 1698, ingifna skriftliga berättelse, införd

i Ekeby kyrkobok, tilldrog sig samma år, tredje

bftndagsafton, kl. 8 f. m., att i trakten af Blåvik

(sydligaste gård i Ekeby) sjön Sömmen betäcktes

med fingertjockt blod, hvilket låg qvar till följande

morgon, då en stark vestanvind dref det förmen-

ta blodet i land, hvaraf en odräglig stank; mén
ingen farsot uppstod. Samma fenomen skall hafva

förefallit kort förut, innan konung Gustaf 11 Adolf

gick ut till Tyskland. År 1768 d. 18 Mars in-

träffade en sådan storm, med stark köld och urvä-

der, att både menniskor och kreatur omkommo.
Den dagen omtalas ännu med namnet "onda freda-

gen." — Socknen består af 51 f rotl. och har

2,346 invånare. Patronat-rättigheten tillhör äga-

ren af Boxholm. Ekeby areala vidd utgör 32,053
tunnl., af hvilka 3,850 äro sjöar och kärr. Adr.

Boxholm.

Ekeby 9 en socken, med Gellersta, hör till 2 kl.

konsist., är belägen i Örebro kontrakt af Streng^

näs stift, Skyllersta härad af Nerikes län, 1 J mil

S.S.O. från Örebro. ' Består af 40 £ mtl. och har

1,160 invånare. Dess areal utgör 7,915 tonni.,

af hvilka 490 äro sjöar och kärr. Adr. Örebro.

Kkeby, en socken, med Bladåker, hör till 3 kl.

konsist., och är belägen i Olands och Frösåkers

förenade kontrakt, Olands härad af Upsala stift

och län, 4£ mil N.O. från Upsala, 2 4 mil från

Saltsjön. Om kyrkans ålder vet man intet med
säkerhet. Inom socknen finnes: Tånga sätesgård,

1 stort mantal, vid Olands-ån, med mycken skog,

goda ängar och åkrar samt 3 jordtorp; egendo-

men Ckarlottendat , äfven vid nämnde å, med ett

jordtorp. Denna gård, i senare tider ett nybyg-

ge, består af några fordna sammanlagda torp och

betydligare ägor ifrån Gillinge by, är fullt sva-

rande mot ett godt mantal här på orten. Begge

gårdarne ligga under Gimo bruk i Skepthammars

socken och ägas af kammarherren G. L. Reuter-

skjöld. Insjöar, som dels ligga inom, dels an-

gränsa till denna socken, äro 6. Den största af

dem är sjön Wdiin, inom Ekeby och Bladåkers för-

samlingars område, 2 mil lång, der stundom be-

tydligt fiske idkas. Nära intill dess norra ända

ligger det så kallade Rifvare-berget , der forntida

sägner förmäla att röfvare vistats, som gjort all-

mogen mycken skada på boskap, m. m. I berget

synas ännu öppningar, bvilka längre ned vidga sig

i form af kammare eller boningsrum, tecken efter

eldstäder, m. m. Nära härintill ligger en behaglig

plan, omgifven af löfträd, hvilken kallas Landsät-

ter. — Vid bröllop, begrafningar och barnsöl går

numera helt tyst och stilla till, sedan folket blif-

vit tryckt af de knappa åren och missväxt. Vid

barndop äro icke flera närvarande än faddrarne,

och, med ganska få ondantag, vigas de flesta i

prostgården eller kyrkan. Om bröllop någon gång

båUes bemma, dansas väl några timmar; men med

dagen är allt slutadt. Fordom firades det, liksom

på andra orter, i flere dagar. — Klädedrngten är
väl i allmänhet allvarsam, synnerligen hos de äl-

dre, likväl har, i följd af Westgötha-handlandes
täta kringfarder och utborgningar, smak för yp-
pigbet börjat förspörja sig. — Socknen består

af 49 f mtl. och har 1,058 invånare. Dess areal

utgör 14,904 tunnland, af hvilka 1,530 äro sjöar

och kärr. Adr. Upsala, Gimo.
Ekeby, annex till Frillestad, beläget i Loggade
kontrakt af Lunds stift, 1 » mil O.S.O. från Helsing-

borg. Socknens areal utgör 5,277 tonni., af hvil-

ka endast 6 äro sjöar och kärr. Den har öfver

700 invånare och består af 20 J mtl. Adr. Hel-
singborg.

Ekeby, jernbrok, i Fellingsbro socken af Nerikes

län, 3J mil från Örebro. Det har 2 härdar och
613 skepp:d 6 lisp:d privil. årligt smide, af eget

tackjern. Skeppar på Stockholm. Hammarskatten är

6 skepp:d 2 lisprd 13 marker. Ägare: G. Ericsson.

Ekeby, Stora och Ulla, i Rytterns socken af

Westmanland, vid en vik af Mälaren, 2 hemman
säteri, jemte underlydande skatte- och frälsehem-

man, samt torp. Jon Skrifvare, som hade varit

mjölnaredräng, men af konong Gustaf I hölls i

Westerås skola, och sedan blef ståthållare på We-
sterås slott, samt gift med Måns Grens till Tidön

enka, afsattes för sin högfärd och dog i oselhet

här på Ekeby år 1531. Gården ägdes år 1697
af Reuterholmska slägten, hvilken först 30 år der-

efter, då den blef adlad, erhöll köpebref på Ekeby.

Ekebyborna eller Kajbybornn» en socken, med
Ask, hör till 2 kl. konsist., är belägen i Aska
kontrakt af Linköpings stift, Bobergs härad af

östergöthlands län, 3 mil N.V. från Linköping,

vid sjön Boren. Kyrkan, hvars byggnadssätt ut-

visar hennes höga ålder, är uppmurad af kalksten

och gråsten. Anledningen till dess grandläggning

och namn skall, enligt sägen, vara följande. En
gång då den hel. Brigittas man, Ulf Godmarsson,

ville ro öfver sjön till Krigsberga, kom han i sjö-

nöd och var på vägen att sjunka; men blef ge-

nom den heliga Brigittas böner räddad. Då ut-

lofvade han, att ban ville bygga en kyrka på
stranden, der han kora i land. Dagen derpå, då

de voro hemkomna, tog den heliga fron ett rö i

sin hand, ridande omkring på stranden och yttra-

de: "Der röet faller, skall uppväxa en ek, och der

den eken vuxit upp, skall kyrkan byggasr , hvilket

ock skedde, så att på det stället, dit rörspöet ka-

stades, uppväxte fort en stor ek. När kyrkan seder-

mera byggdes, höggs eken undan, och det uppgifves,

att man ännu år 1649, då golfvet i kyrkan omlades,

skall hafva fonnit deronder en gammal stubbe af 2 £
alns tjocklek. Af nämnde ek och sjön Boren härle-

des kyrkans namn, hvilket förekommer uti bref af år

1449, äfvensom i gamla munk-anteckningar, der kyr-

kan kallas Ekby circa et apud Borna, till skillnad från

Ekeby i Göstrings härad, som kallas Ekeby Hola-

vidh. — Altartaflan är målad af Hörberg. Här mär-

kes det kostbara grafkor, som riksrådet frih. Ho-
genskild Bjelke låtit uppföra åt sig och sin familj.

I kyrkohvalfvet finnes ett vackert rum, med in-

gång från det ansenligt höga tornet, det kallas
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Sankt Britas kammare; emedan bon der skall haf-

va haft sitt böneram. En frisk källa der invid

kallas Sankt Britas kalla; emedan hon nr densam-

ma hemtat vatten, då hon der hållit sina tider,

eller läse- och bönestunder. I kyrkan finnes en kalk

med patén, den man anser hafva varit på Ulfåsa allt-

sedan S:t Britas tid, och der begagnades af de from-

ma makarne. Den har i senare tider blifvit hil-

skänkt. 1 socknen märkes: Ulfåsa, 4 mtl. frälse-

säteri (hvarom se detta ord). Österskog, J mtl.

frälse-säteri, med derunder afhyst | mtl. Kårby,

är väl bebygdt, med en 1,200 alnar lång allé af

lönnar och aspar, som leder till gåiden, hvilken

är omgifven af en trädgård. Fossala, fordom frälse-

säteri, har genom byte med kronan blifvit for-

vandladt till kronoskatte. Råcklunda, välbebygdt

hemman. På S:t Britas nås, som är beväxt med
flere slags vackra träd, synas lemningar af sten-

murar och bågen af ett källa rhvalf. Socknen be-

står af 36 mtl. och har 850 iovånare. Dess areal

utgör 7,105 tunnland, hvaraf 3,518 ligga i Aska
härad, och 2,390 äro sjöar och kärr. Adr. Motala.

Kkebyliof, beläget på Ekerön, består, med un-

derlydande hemman, af 7^ mtl., är välbygdt och

har goda trädgårdar och god åkerjord. Sten Store

d. ä. afstod, genom byte år 1472, denna gård till

kronan, jemte andra sina arfvegods, i vederlag mot
Gripsholm och dess underliggande gods. År 1661

blef fältherren Carl Gustaf Wrangel ägare af den-

na gård, hvilken nu besittes af Ihreska slägten.

Ekehjelm, Bengt, son till biskop Baazius, blef

prins Carl Gustafs, sedermera Carl X, informator,

samt efter fulländadt värf, sekreterare i Svea hofrätt

och år 1648 under-ståthållare i Stockholm. Död
1650. Ätten utgick med hans sonson, häradsböf-

dingen Bengt Adolf Kkelijelin, om hvilken

berättas i Rothliebs Beskrifn. öfver Riddar-
holmskyrkan, att han år 1730 sålt sin graf i

nämnda kyrka för 500 daler k. m. till drottning

Hedvig Eleonoras kammarjungfru, Anna Dorothea

Moshardt.

Ekelund, Jakob, theol. kandidat och rektor i

Clara skola, född 1790, död 1841, har utgifvit

flera i skolorna begagnade läroböcker, såsom fä-

derneslandets historia, gamla, medeltidens och nya-

re historien, åtskilliga biografier i Svenskt Pan-

theon, öfversättningar af Sakontala, med en inled-

ning om Hinduernes mythologi, af åtskilliga Wal-
ter Scotts romaner, en Bohusländsk folksaga: Bergs-

flickan på Oroust, o. s. v.

Ekelund, Daniel, medicinal-råd, R. af N. O.,

en af hufvudstadens mest utmärkte och anlitade lä-

kare, född, i Rennlanda socken på Dalsland, d. 11

Mars 1793, student i Upsala 1812 och promove-
rad 1817. Har författat åtskilliga uppsatser i lä-

kare-sällskapets handlingar.

Ekelund, Adam Wilhelm, professor i fysi-

ken vid Lnnds akademi. Född i Wexjö stift 1796,
student i Lund 1816, magister 1820, docens i ma-
thematiken 1821, adjunkt i samma vetenskap 1824,
erhöll 1826 förordnandet, att, i ledigheten efter

professor Kjellin, förestå mathematiska professionen

och fortfor dermed i 4 år; företog vetenskapliga

resor till Tyskland och Danmark 1822 och 1830,
ledamot af vetenskaps-akademien i Stockholm 1834;
erhöll samma år förordnandet att förestå den nya
professionen i fysiken , som

,
enligt Kongl. Majrts be-

slöt af d. 14 Dec. 1833, blifvit i Lund inrättad.

Utnämnd till professor i nämnde vetenskap 1839.

Företog kort derefter en vetenskaplig resa till

Paris, och anskaffade derifrån dyrbara instrumen-

ter, m. m., till de fysiska samlingarna i Lund.

Har utgifvit ett antal mathematiska disputationer,

samt en lärobok i stat iken.

Eken (mythol.), en af de många floder, som flyta

kring gudarnes hemvist, och öfver bvilka dessa

måste vada, då de rida till Urdarbrunnen, för all

hålla dom. Eken, till ka med alla de öfriga himla-

floderna, hade sitt ursprung från hornen af de fyra

hjortar, hvilka hoppade kring askon Ygdrasil.

Eken, Stora, en ö i Wenern, N.O. från Kål-
lands ö.

Ekendaltl, Daniel Georg, född i Lekaryd i

Småland d. 12 April år 1786, först löjtnant i

Svensk tjenst, sedermera vid Engelsk-Hannoveranska

legionen 1813, och kapiten i samma tjenst 1815,
hvarifrån han erhöll afsked 1816. Ungefår ett år
handsekreterare hos biskopen i Gent, prins af Bro-
glio, sedan informator hos general Tbielemann i

Mönster. Gift i Bonn. Flyttade till Frankfurt am
Mayn 1 820 , der han uppehållit sig med enskild un-
dervisning, och 1824 eller 1S25 till Weimar, der
han sysselsätter sig med litterära arbeten. Hemma
i Sverige hade han öfversatt Valfrändskaperna och
några andra af Göthes skrifter, Reflexioner öfver
Gustaf IH:s lefverne af Huhs, Johannes von Mullers

äreminne öfver Fredrik den store, o. s. v.

Ekensholm, 4>j- mil från Nyköping, i Dunkers
socken af Willåttinge härad, består af 3 hela

hemman, inberäknad t ökna, 2 hemman frälse. Sjelf-

va gården har utmärkt vacker belägenhet, på en i

sjön Dunkern framskjutande höjd, fordom kringflu-

ten; men nu förenad med fasta landet genom en
fruktbärande dal. Med landtegendomen äro förena-

de tvenne bruk, Stålboga och Björndammen. 2k
ägorna finnas fornlemningar ifrån kummelåldern,
bestående af större och mindre cirkelformiga sten-

högar. Från gården synes öfver sjön ett högt berg,
hvarpå finnas tydliga spår af ett vikinganäste. Det-
ta berg reser sig 250 fot öfver vattenytan, är
tillgängligt på tre sidor och omringadt med en
stenmur af ungefar 150 alnars längd, med en in-

gång af 8 till 9 fots bredd; otillgängligt på fjerde

sidan, der det stiger lodrätt i höjden. En fjerdings

väg ifrån Ekensholm, i en vacker trakt vid en in-

sjö, ligger ett under samma egendom lydande sä-

teri, Mora, 1 mtl., hvarest slagghögar bevittna,

att der fordom stått en masugn.

Ekenäs, en egendom i Örtom ta socken, Banke-
kinds härad af Östergöthland, bestående af 5 mtl.

frälse-säteri. I början af 1500-talet funnos å de
tomter, hvarå Ekenäs är bygdt, en by, vid namn
Wrån

9
bestående af 6 säterier, 16 torp, samt 27}

hemman. År 1541 skref sig riksrådet Axel Nils-

son Banér till Ekenäs, hvilket, omkring 1562, tillika

med Mauritshalm, varit ett Sture-slägten tillhörigt
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gods. Ekenäs bar tillhört ätterna Baner, Sture,-

Lindsköld och Wellingk. Flere saker från Djurs-

holms rastkammare och bibliothek hafVa, för flere

år sedan, blifvit Ditflyttade. Här finnas trenne

yackra trädgårdar ocb ett förträffligt orangeri. Un-
der säteriet lyda 6 4 mtl. frälse. Genom kongl.

resolution d. 23 Maj 1732 förlänades åt innehaf-

varen af Ekenäs säteri patron-rättigheten till Ör-
tomta pastorat.

Ehentti, ett rasthålls-hemman i Molilja socken af

Kalmar län. Här skall hafva bott en af Nils Dac-

kes anhängare, kallad Knapen i Ekenäs. Emellan

detta hemman och säteri-rasthållet Hagelsrum är ett

torp, kalladt Dackeholmen eller Dackhålan, vid

hvilket man funnit förstörda vapen.

Eker, en socken, hör till 3 kl. preb., är belägen

i Glanshammars kontrakt af Strengnäs stift, Öre-

bro härad af Nerikes län, f mil N.V. från Örebro.

Består af 14 mtl. och har 356 invånare. Dess

areal utgör 3,865 tunnland, af hvilka 350 äro

sjöar och kärr. Adr. Örebro.

Kkerman * Petrus, eloqv. professor i Upsala,

från 173? till 1779. Sistnämnde år erhöll han tjenst-

ledighet till sin död 1793, då han uppnått 87 års ål-

der. Var en ovanligt lärd
,
mångkunnig ocb mång-

skrifvande man, hvilken författat 615 dissertatio-

ner, det största antal man äger af någon Svensk

akademisk lärare. För öfrigt ovanligt njugg och

icke särdeles aktad, i anseende till sin öfverdrif-

na sparsamhet och sina inskränkta åsigter; men
för öfrigt nitisk för ungdomens bästa, isynnerhet

Österbottningarnes och östgöthernes , hvilkas in-

spektor han var.

Kkeroth, Staffan , historie-målare i början af

1700-talet och elev af David Kraft, lärcr hafva

vistats i trakten kring Linköping.

KkerJft eller Eckerö, en ö i Mälaren, belägen

omkring 2 mil V. från Stockholm, utgör, jemte

en liten holme, en socken med samma namn, af

Svartsjö kontrakt och Upsala stift, Färentuna hä-

rad eller Svartsjölandet i Stockholms län och hör

till 2 kl. konsist. öns bredd är mycket olika, dess

längd 24 mil. Hår finnas öfverallt ättebackar.

Kyrkan ligger vid Mälaren. Den 27 Juni år 1647

öfvergick henne en häftig vådeld, som afbrände

taket och tornet, nedsmälte klockorna och skada-

de henne betydligt invändigt. Kongl. rådet grefve

E. Lindsköld lät sedermera, med mycken kostnad,

uppföra nytt torn och 2:ne grafkor. I kyrkan lig-

ger begrafven konung Erik XlVrs lärare, riksrådet

Dionysias Beorreus, jemte sin hustru och 4 barn.

Har finnes nedsatt en jernkista, såsom man förmo-

dade, af nämnde riksråd, och skulle innehålla hand-

lingar för hans tid. Den skall hafva blifvit öpp-

nad, oeh man fann der endast gammalt jernskråp.

I fall handlingar varit der förvarade, hafva de för-

modligen blifvit borttagna och dylika saker dit-

lagda, för «rtt öka tyngden. De betydligaste egen-

domar äro: Ektbyhof, Kaggeholm, Kersö, Rastaborg,

Skytteholm och Sta/sund (om hvilka se under des-

sa ord). Socknen består af 39 mtl. och har 950

invånare. Dess areal utgör 8,910 tunn]., af hvil-

ka 40 äro sjöar och kärr. Adr. Stockholm.

Ekesjö* en uppstad, grundlagd år 1300, hör till

5 kl. städer, har N:o 64, och är belägen i södra

Wedbo härad af Jönköpings län, 32 \ mil S.V.

från Stockholm. Borgerskapet utgjordes 1824 af 7

handlande och 74 handtverkare. Kyrkan nedrefs

på norra sidan år 1625, då en ny tillbyggnad

skedde af träd; år 1666 utvidgades södra delen

af stenkyrkan. Murarne äro mycket tjocka, och

kyrkan har alltid varit belägen på sitt nuvarande

ställe, äfven då staden låg några tusende alnar

sydvest derifrån. Den blef uppbränd af Danskarne

år 1568. Staden grundar sitt bestånd på handel och

åkerbruk. Marknad hålles årligen i Februari, Maj,

Augusti och Oktober månader. Här finnes post-

kontor, apothek, sparbank och en fattigskola, stif-

tad 1795. Vapnet är en blomsterurna. — År
1568, i Januari månad, stod vid Ekesjö ett slag

emellan Svenskar och Danskar, då många af de

senare stupade, isynnerhet af Jutska fanan, som
förlorade 150 man och 5 af adeln, hvilka blefvo

begrafne i Ekesjö kyrkogård. Danskarne yttrade

då: "Vi äro komna öfver Röda hafvet; men ej

öfver Jordans flod"; hvilka ord deras fältpredikant

äfven begagnade i sin predikan. År 1602 ansågs

staden böra betala 300 d:lr i krigsgäld. Uti Eke-
sjö har fordom ett täflingsspel varit af ungdomen

anstäldt hvarje höst, då en del varit klädd i hvita,

och den andra i gröna kläder. Stadens areal in-

begripes under landsförsamlingens och höra begge

till 3 kl. reg. pastorat. Den har 142 hus oeh tom-

ter samt 275 tunnl. jord. Folkmängden är 1,691

personer. Stadens köpingar äro: Hvetlanda, Säby,

Sandsjö, Ingatorp och Nottebäck. En helsobrunn

utanför staden, hvilken i forntiden varit mycket

anlitad, upptogs ånyo 1761.

Ekesjö, landsförsamling, är belägen i södra Wed-
bo kontrakt och härad af Linköpings stift och

Jönköpings län, 6 mil O.S.O. från Jönköping.

Bland naturmärkvärdigbeter, som finnas i denna"

ort, är den så kallade Skuru-galan
,
belägen £ mil

från staden Ekesjö. Den utgör gränsskillnaden

emellan hemmanet Paslemålens ägor i Halts soc-

ken och Bjessarps by i denna socken. Nämnde
gata består af en remna i jorden, hvilken, uti

sjelfva berget, liknar en lång och bred gata af

64 alnars längd och 10 alnars djup. öfver gatan

ligger en hängande klippa, kallad Skuru-hatt. Här
bredvid finnes en stor öppning, kallad sakriitia,

hvarest hedningarne offrat åt sina Skura-gudar,

och skall innerst anträffas ett rum, der dessa varit

förvarade. Denna naturmärkvärdighet undersöktes

af grefve Dahlberg, år 1696. — 1 socknen mär-
kes dessutom säterierne: Qvänsås, Schedhult 4>ch

Sälleryd, samt Rännesldtt
, £ mil från Ekesjö och

vid det höga berget Soåsen, är mötes- och exer-

cisplats för Smålands husarer. — På Skifverstads

ägor finnes en hednisk grafplats. — Socknen består

af 37 4 mtl. och har 1,600 invånare. Dess areal

utgör 30,595 tunnl., af hvilka 1,970 äro sjöar

kärr. Adr.

KltesJÖ Itoffe&rd med Rumnahult, 3{ mtl. och

9 underliggande torp, \£ mil från Ekesjö. På

en holme i sjön härinvid finnas ruiner efter en stor
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Skeakoa;»

stenbyggnad. Gården tillhörde fordon Nih Bosoa

Stare samt Sten Stare d. ä., som skrifvit sig rid-

dare till Ekesjö. Var förenadt med Hörningsholm*,

men skiljdes derifråu genom försäljning till grefve

C. Lejonhufvad, och bar äfven tillhört ätten De la

Gardie. På ägorna har fordom faonits en koppar-

ugn, bvilken raserades da det fordna intressent-

skåpet upplöstes.

Kkeskog* I anseende till ekvirkets beböflighet

för flottan, i förening med den mindre rika till-

gång på sådana träd i Sverige, bar, ifrån äldre

tider, en egen vård blifvit egnad åt ekskogarne.

Man har dervid åsyftat dels deras sparsamma be-

gagnande, dels deras användande för flottan, dels

de uthuggna skogarnes ersättande med nya plan-

teringar. Sålunda förbjöds — för att ej tala om
äldre förordningar, hvilka finnas åtminstone sedan

konung Gustaf I:s tid — i 164? års stadga, att

hugga ek på allmänningar, utan serskildt tillstånd.

På samma gång ålades, att för hvarje huggen ek

plantera tvenne nyo. Denna sistnämnda skyldighet

sträckte sig äfven till ridderskapet och adeln, oak-

tadt detta stånds privilegium, att hugga ekträd på

egna frälseägor. Plakatet om ekvirke af d. 9 Juni

1665 förbjuder all utförsel af sådan material och

åsyftar tydligen, att göra allt ekvirke till ett mo-
nopolium för flottans behof. De som hade sådant

att afyttra, skulle, emot skälig betalning, aflemna

det till amiralitetet År 1725 ålades hvarje hem-

man inom Götheborgs, Elfsborgs och Hallands län,

att plantera etthundrade ek- eller bok-ollon. För-

ordningen om ekskogarne år 1 746 , tillåter utsyning

af ekar för enskildt skeppsbyggen, blott under vil-

kor af amiralitetets begifvaude och på sådana sko-

gar, hvarifrån träden icke beqvämligeu kunna fors-

las till amiralitetet. För alla stadganden i detta

ämne ligger ännu den åsigt till grund, att kronan

är ägare till alla ekskogar, utom på frälsejord,

der äganderätten till växande ekar utgör ett ibland

jordägarens privilegier. De rättigheter öfver ek-

skogarne, hvilka medgifvas andra jord-innehafvare,

betraktas såsom en serskildt förunnad förmån. Så-

lunda erlägges en viss betalning till jordägaren för

de träd, dem kronan utsynar. Deremot äger inne-

hafvåren icke att för eget behof hugga ekar, utan

serskildt tillstånd. Men en kongl. förordning af

år 1830 har numera beviljat en allmän rättighet

för kronoskatte-ägare och innehafvare af s. k. be-

rustade säterier, att, genom lösen, förvärfva sig

fritt användande af sina ekskogar, likväl med un-

dantag af de ekträd, hvilka befinnas användbara

för flottan. På kronohemman och boställsjord äga

innehafvarne numera rätt att för ekar, dem kro-

nan hugger, uppbära samma betalning, som skatte-

ägare. Förut erhöll kronohemmans- och boställs-

innehafvaren blott hälften af den betalning, som
förunnades skattehemmans-ägaren.

Ekeakoff , annex till Bellefors, beläget i Norra

Wadsbo kontrakt af Skara stift, 2 J mil O.S.O.

från Mariestad vid Götha kanal och Viken. Kyr-
kan är gammal, byggd af sandsten och tillbyggd

1698. I denna socken märkes: Gdddends Jungfru-

gården, 1 mtl. säteri, nära ån Tidan, är uråldrigt

och har en omkring år 1690 af offersten grefVe

Wasaborg uppförd manbyggnad af träd. Det äges

af häradåhöfdingen friherre Sten M. Sture; men
arrenderas och bebot af bönder. Socknen består

af 21 £ mtl. och har 601 invånare. t)ess areal

utgör 7,984 tunnl., af hvilka 980 äro sjöar 000

kärr. Adr. Mariestad.

Eketorpe borg, i Grisgårds socken på Öland.

Af denna borg finnas lemningar på byn ösbys

utmark. Fornsägnea förmäler, att en drottning

Öda bodt på Ösby. Vid sjöstranden äro åtskilli-

ga grifthögar.

Bkevllfc en landthamn på Gottland, i Hemse ting

och Rohne socken.

Ekhamuiar, sateri om 2 mtl. i Grefbäcks soc-

ken af Westergöthland, har vacker belägenhet vid

Wettern och präktig åbyggnad, stor, vacker och

ovanligt fruktbärande trädgård , med betydlig träd-

skola, hvarifrån en mängd fruktträd af alla slag

försäljas. Egendomen har tillhört baron G. Adel-

svärd.

Kkkelmen , belägen i Weckholms socken och

Trögds härad af Upsala län, vid Mälaren. Der anses

fordom hafva funnits ett kloster af Dominikaner-

eller prediko-orden, ehuru det icke är känd t nar

och af hvem det byggdes eller på hvad tid det

ödelades. Ruiner af detta kloster hafva här blif-

vit anträffade. En lång följd af år ägdes detta

herresäte af slägteroe Bjelke, Carlsson, Trolle och

Sture. Konung Gustaf I blef sedan dess ägare

samt derefter Johan 111, bvilken år 1571, på vissa

vilkor, öfverlemnade Ekholmen, Weckholms och

Hacksta församlingar till friberreskap åt Pontus

de la Gardie, gift med konungens naturliga dotter

Sofia Gyllenhjelm. Godset ägdes af slägten De la

Gardie intill reduktionen, och innehades sedermera

af ätterne Oxenstjerna, Odelström, Broman och Bu-
rensköld. Invid huset är en kyrka eller kapell,

bygdt 1671 af grefve Magn. Gabr. De la Gardie.

Kkholm» klotter. Se: Ekholmen.

KkkleaiastIk-ftoparteunemt kallas en af regerin-

gens expeditioner. Der beredas till föredragning

för konungen i statsrådet ärender, som röra kyr-

kan, läroverken, vetenskaperne , helso- och fattig-

vården, och derifrån utlärdas konungens beslut i

sådana ämnen. För dessa ändamål, med undantag

af helsovården, bvilken är stäld under sundhets-

kollegium, finnes icke någon medel-instans emel-

lan regeringen och de närmast förvaltande myn-
digheterna. Ett ekklesiastik-kollegium saknas och

universiteterna, med sina konsistorier och ephorer,

stå omedelbarligen under konungen, eller, om rean

så vill , under chefen för ekklesiastik-departementet.

Konung Gustaf II Adolf var , då han ordnade stats-

förvaltningen, betänkt på ett s. k. "Consistoriutn

Generale", en gemensam öfverstyrelse för kyrkan

och läroverken, samt nitälskade särdeles deHor.

Men då hvarje sådant förslag möttes af det ihär-

digaste motstånd från preste-ståndet , förföll frå-

gan. Den egentliga stötestenen låg i ståndets far-

håga för ett fremmande inflytande af civila per-

soner, hvilka kunnat inträda i den tillernade sty-

relsen. — Medicinalverket erhöll ett eget kolle-
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§fem år 1663; det benämndes först collegiom

medieval, na sontftets-koHegium. På konung Gu-
staf lll;s tid tillkom serafimer-ordens-gillet , som
åfvea i Tiss mån atöfvar en öfveruppsigt öfver

vissa delar af helsovården, nemligen lazaretter och
hospital. I stallet för ett riks-kollegium utöfvade

det vid riksdagarna församlade presterskapet en
viss appsigt öfver kyrkan, emotlog appeller ifrån

domkapitlen och kallades i denna egenskap riks-

konsistoriam. Men detta förbjöds af konung Carl

XI, då han, år 1686, utfärdade kyrkolagen. När
sedermera stals-sekreterarne änder frihetstiden blef-

vo regeringens organer, voro ekklesiastik-ärenderna

förenade med andra inrikes civila mål och konung
Gustaf Hl upprättade först en egen ekklesiastik-

expedition. Detta skedde år 1786, till en början

(Ör befordrings-ärender under namn af ekklesiastik-

beredning, och, efter antagandet af förenings- och
säkerhets-akten, tillsattes en egen föredragande för

ekklesiastik-ärender. Denna plats lemnades åt en

prestmaa, biskopen i Wexjö, Wallqvist; men upp-
hörde efter konungens död. Ekklesiastik-ärenderna

iagingo ibland de öfriga civila angelägenheterna.

Deremot fortforo att finnas serskildte presterliga

ledamöter i den s. k. allmänna beredningen. Så
har nemligen varit sed allt sedan ekklesiastik-be-

redningen infördes. Der tjenstgörande prestmän

voro biskopen Wallqvist, ocb prosten, sedermera

biskopen i Hernösand, Nordin, samt, efter konung
Gustafs tid, kyrkoherden, doktor Petrejus. När
denne ailed år 1804 försvann den presterliga le-

damoten, och ifrån denna tid hafva lekmän före-

stått ekklesiastik-departementet , om man undanta-

ger en kort tid emot slutet af konung Carl XIV
Johans regering, då till denna befattning förord-

nades tills vidare domprosten i Wexjö Hearlin,

och sedermera, efter någon mellantid, samme man
såsom statsråd. En gång hände det äfven, att

stats-sekreteraren för ekklesiastik-expeditionen ifrån

denna plats öfvergick {ill presterlig tjenst, då

stats-sekreteraren af Kullberg blef biskop i Kal-

mar. Under konung Gustaf HI:s regering uppstod

fråga derom, att preste-ståndet skulle serskildt bidra-

ga till aflöniugen af expeditionens tjensteraän, ett

förslag, som dock ej gick i fullbordan. Rege-
ringsformen 1809 åter införde en serskildt ekklesia-

stik-expedition, hvilken, år 1840, då ett slags

departemen tal-styrelse infördes, erhöll ett förän-

dradt namn af ekklesiastik-departement, med ett

statsråd till chef, i stället för den förut varande

stats-sekreteraren. Något kollegium för dessa ären-

der inrättades dock ej; men väl hafva i dess ställe

vissa serskildta ekklesiastik-ärender varit handlagda

af kommittéer, såsom psalmboks- och evangelii-

boks- samt appfostrings-kommittéerna. För läro-

verken inrättades, efter kansli-kollegii upphörande

1801, en serskildt mellanstyrelse, under namn af

kanslers-gille, hvilket upphörde 1809. Så länge

kansli-kollegium fanns hade detta uppsigten öfver

läroverken ; men då detta kollegium år 1 809 på visst

sätt återkom under namn af kongl. kansli -styrel-

sen, fick denna föga befattning med läroverken. —
Det är således biskoparne med konsistorierne och

presterskapet, samt de allmänna läroverken, vi-

dare sundhets-kollegium och läkare-korpsen, som
stå under ekklesiastik-departementet Likväl äro

nerifrån undantagna krigsprester och regementer-

nes läkare, samt de läroverk, hvilka afse vissa

bestämda yrken. Sålunda böra hvarken håndels-

och navigations-skolor eller krigs-akademien till

detta departement. Deremot omfattar detsamma,
utom läroverken, äfven andra anstalter för veten-

skap och konst, sådana som kongl. bibliotheket

,

samt de lärda och vittra akademierna, slutligen

äfven riks-arkivet. Sin befattning med helsovårds-

ärender sträcker departementet äfven till veterinär-

inrättningen.

Ekkleslastlk-expedltfoneai kallades, före år

1840, samma afdelning af konungens kansli, som
nu kallas ekklesiastik-departementet. Kyrko-ären-
derna hade ej förr än under konung Gustaf 111

sin egen föredragande inför konungen. Då stats-

rådets sammansättning ändrades år 1840 fick ekkle-

siastik-expeditionen namn af departement, och ett

föredragande statsråd till chef i stället för stats-

sekreteraren ; men ärendernas omfång, som till-

hörde expeditionen blef oförändradt.

Kkklealstlk-staten i Sverige utgöres af försam-

Hagarnes presterskap, med tillägg af lärarne vid

de allmänna elementarläroverken och universite-

terna. Skollärare åtnjuta presterlig befordrings-

rätt, och för sina enkor samt omyndiga barn rätt

till nådår. Föreningen emellan kyrkans och sko-

lans lärostat är derigenom så nära tillknuten, att

de kanna betraktas såsom ett stånd. Lärarne vid

skolorna äro ofta prester och äga rätt att vara

det. öfvergång ifrån skolans till kyrkans tjenst är

vanlig och lätt; den har förut varit ännu lättare,

då skollärarne, vid lärdomsskolor, räknade dubbla

tjenstår. Detta är nu sålunda förändradt , att 1

år räknas i stället för ett. Antalet af ekklesiastika

personer utgör vid pass 15,000 eller något der-

utöfver, då man bland dem upptager läroverks-

staterna. Ett betydligt antal består af extra-or-

dinarie tjenstemän, adjunkter och vikarierande skol-

lärare med ringa lönevilkor. De ordinarie tjen-

sterna äro, i anseende till socknarnes olika stor-

lek, dels svagt, men i allmänhet hjelpligt a (lönade*,

en del skänka en god och några få en riklig ut-

komst. Lönerna grundas dels på tionde, hvilken

på de flesta ställen utgår in natura, dels på bo-

ställets afkastning. Der ingen öfverenskommelse

om presträttigheterna blifvit uppgjord, är presten

i sjelfva verket beroende af åhörarnes godtycke.

Detta skulle vara ett vackert förhållande, om ej

den patriarkaliska förbindelsen i våra dagar vore

i så hög grad försvagad, att icke säga tillintet-

gjord. På de ställen der bestämda överenskom-

melser om lönevilkoren blifvit uppgjorda, har pre-

stens inkomst i allmänhet blifvit förminskad; eme-

dan dessa öfverenskommelser sällan eller aldrig

motsvara det belopp, bvartill tionden skulle stiga.

Men ett strängt utkräfvande deraf låter ofta icke

verkställa sig. livad presten förlorar genom be-

stämda lönevilkor, återvinner han genom en större

säkerhet att utbekomma sin rätt, samt ett mera
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fridfullt förhållande till sin församling. Derföre

är också anbefaldt, att sådana öfverenskommelser

böra åvägabringas, så snart sig göra låter, och

helst när ledighet i tjensten inträffar, hvarvid kon-

sistorierna bevaka, genom fullmägtige, preste-stån-

dets rätt. Lönebestämningarne eller överenskom-

melserna derom, stadfastas af Kongl. Maj:t efter

konsistoriernas, landshöfdinge-embeteoas och kam-
mar-kollegii hörande. De stadgas vanligen for en

längre tid af trettio eller femtio år. Stundom be-

stämmes då lönen att utgå i penningar; men of-

tast in natura. Spannmål är den hufvudsakligaste

post, hvaruti den betalas; i vissa orter ingå der-

ibland afven andra varor, såsom smör, lin, halm,

och i bergslagsorterna jern. Dessa aftal äro i

allmänhet mera lågt än högt bestämda, och löne-

beloppet enligt dem bruka vanligen utgå utan sär-

deles svårighet. De upptagas gemenligen af pre-

sten sjelf; men gälla i allmänhet blott kyrkoher-

darne. Komministrarne fortfara ännu, till större

delen, att uppbära sin lön såsom fordom. Adjunk-

terna lönas af den ordinarie tjensteman, hvars

medhjelpare de äro, och lefva vanligen i hans

hus. De svagast lönade kyrkoherdarne hafva äf-

ven statsanslag, då församlingen är så liten eller .

belägen i en så fattig ort, att den icke kan skän-

ka sin prest en anständig bergning. Läroverkens

tjensteman underhållas genom bestämda anslag, och

några fa i hvarje stift dessutom af prebende-pa-

storat er. Vid gymnasierna bruka afven stundom

vissa hus vara anslagna åt en eller annan af dem
till fri boning. Ekklesiastik-statens formän, bisko-

parne, aflönas dels genom boställen, dels genom
prebende-pastorater , dels och förnämligast genom
kronotionde. Genom det sätt, hvarpå ekklesiastik-

staten lönas, är den hänvisad att deltaga i både

spannmålshandelns och jordbrukets yrke. Presten

är jordbrukare, för sin boställjord, och måste, i

de flesta fall, foryttra sin spannmål i minut, såsom

en krämare. Om det förra ställer honom i en

viss ganska nyttig och passande jemnlikhet med
hans församling, så försätter honom deremot det

senare i en för hans andeliga kall fremmande verk-

samhet. Men en sådan är honom i alla fall ålagd;

ty presten i Sverige är icke blott själasörjare

och predikant, han är äfven en vigtig kommunal-
embetsman. Taxeringen sker med hans deltagan-

de och en mängd andra borgerliga göromål åligga

honom, icke till fördel for hans rent presterliga

verksamhet. Såsom ett af de fyra riks-stånden

ingår äfven preste-ståndet med ett vigtigt infly-

tande i det politiska lifvet, till större fördel för

staten, än för kyrkan. Den förra behöfver den

fond af grundlig bildning och duglighet, hvilken

Svenska presterskapet äger, den senare vinner in-

tet för sitt religiösa inflytande genom denna bland-

ning af politisk magt. Riksdagsmannarätten till-

hör dock endast kyrkoherdar och komministrar,

och har hitintills varit begagnad nästan endast af

de förre. Bland läroverken finnes den endast i och
för universiteterna. Det föreslogs, vid en af de

sista riksdagarne, att stadga samma rättighet

för elementar-läroverken; men preste-ståndet af-

slog denna grundlagsförändring. Läroverken an-

sågos representerade i och med församlingens lä-

rare samt biskoparne, hvilka äro skolans styresmän.

En otydlighet i förslagets lydelse bidrog äfven till

afslaget. I afseende på sin ställning i samhället

hör ekklesiastik-staten till medelklassen och till den

del deraf, som lefver af statens tjenst; ty egen

förmögenhet besitter ståndet blott obetydligt. Den
uppskattas i nyare statistiska arbeten till omkring

en miljon. Oaktadt preste-ståndet anses äga en

säker bergning, samlas dock sällan någon förmö-

genhet inom detta stånd. Orsaken är dels den,

att inkomsten, med några undantag, ej lemnar öf-

verskott, dels också en tidig skuldsättning, ofta

nödvändig redan under ynglingaåldern; emedan de

fleste ekklesiastika personer härstamma från fattiga

föräldrar. Ekklesiastik-staten är oafsättlig. Bisko-

parne äro icke, såsom deras vederlikar i civilt och

militäriskt stånd, förtroende-embetsmän. De utnäm-

nas väl af konungen; men blott inom ett af stif-

tet uppsatt förslag. Vid bortgifvandet af de re-

gala pastoraterna har konungen friare händer.

Förslag uppsättes väl, prof aflägges och försam-

lingen väljer; men konungen utnämner efter behag,

inom eller utom förslaget, och är icke en gång
bunden inom det stift, som församlingen tillhör.

Deremot är det en rättighet blott för vissa klas-

ser af ekklesiastika tjeostemän , att anmäla sig så-

som sökande, utom förslag, till regala pastorat.

Dessa äro blandade ibland alla klasser af prest-

gäll, en del stora, en del små. De icke regala

tillsättas antingen af församlingen, genom val in-

om ett af konsistorium upprättadt förslag, eller

af någon patronats-innehafvare. Några få städer

hafva en egen rätt, alt kalla profprester och före-

slå några vissa bland dem hos konungen, hvilken

då utnämner en af de föreslagna. Komministrarne

väljas eller ock utnämnas de patronelt. Adjunk-
terne förordnas, efter församlingarnas behof, af

konsistorium, hvilket äfven tillsätter lärare vid

elementar-läroverken. Universiteternas professorer

äro de enda lärare, som tillsättas af konungen;

men öfrige universitets-lärare utses af kansleren.

Af sin gamla karakter, såsom det företrädesvis

lärda ståndet, har presterskapet ännu bibehållit i

sina befordringslagar ett stort afseende på lärda

studier. Utom prest-examen måste en ny pröfning,

pastoral-examen, föregå ansökningsrätt till kyrko-

herdesysslor.

Ekklet lastUt-verket I Lappmarken har i följd

af dessa aflägsna nejders egna förhållanden, deras

vilda natur, hårda luftstreck och folkets från det

öfriga Sverige afvikande nationalitet, varit föremål

för en serskildt omvårdnad, och en förvaltning,

olik Svenska kyrkans i allmänhet. Redan från

konung Magnus Ladulås tid omtalas bref ifrån

konungen till domkapitlet i Upsala, om Lapparnes
religionsvård; men efter reformationen blcf denna

närmare ordnad. Konung Gustaf I ditsändc predi-

kanter, konung Carl IX bygde kyrkor och konung
Gustaf II Adolf fortsatte sin faders verk. Hans
afsigt var, att, vid der inrättade skolor, låta under-

visa Lapparnes barn och sedan understödja dem,
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så att dt, efter fortsatt* stadier vid Upsam aka-

demi, skulle kunna återvända såsom missionärer

felatid sina fenänmän. Kort före sin död förord-

nade konungen riksrådet Johan Skytte till ttppsy-

niogsman öfrer en skola i Umeå Lappmark, och

skinkte till detta ändamål all den kronotionde,

som betalades i Umeå. Det beter i brefvet der-

om af d. 20 Juni 1632, att Skytte erbjudit sig

sjelf till detta uppdrag, oeh skolans förvaltning

lemnades såsom ett ärftligt fortroende åt Skytte-

ska slägten. Johan Skytte skall sjelf hafva ökat

skolans fond och drottning Christina ytterligare

hafva förstärkt densamma, medelst anslag af bem-
mansräntor oeh kronotionde* Kyrkornas antal till-

växte, understöd af kongl. gåfvor föraanades åt Lap-
par, hvilka studerade i Upsala, och sedan Norr-

land fått en egen superintendent i Hernösand be-

reddes en säkrare apptstgt öfver missionsverket.

1 början af frihetstiden erhöll den Lappska kyrkan

sin egen styrelse oeh ökade penningetillgångar.

Ea förordning derom utkom den 3 Oktober 1723,

oeh en serskildt direktion öfver ekklesiastik-verket

i Lappmarken inrättades 1739. Den utgjordes af

de rikets råd, som voro akademi-kanslerer, samt

ärkebiskopen och i hans frånvaro någon af Stock-

holms pastorer, slutligen jnstitie-kanslern och ju-

atitie-borgmästaren i Stockholm. Det ålåg direk-

tionen bufvudsakligen , att förvalta ekklesiastik-ver-

kets penningetillgåagar, bvilka uppkommit genom
allmänna kollekter, som tid efter annan blefvo

uppburna, samt genom en af ständerna gifven be-

villning. Sedermera tillades äfven sådana vid öfl-

ver-rätterna ådömda böter, hvilka ej voro förde-

lade genom lagen. Sjelfva religionsundervisningen

berodde, enligt 1723 års förordning, på kringre-

sande missionärer, dock med vissa stamhåll, nem-
ligen de sju bufvudkyrkorna , som funnos den tiden.

Vid hvarje sådan kyrka borde inrättas en skola,

och så väl denna, som hela kyrkoväsendet, stod

under nppsigt af Hemösands konsistorium. Un-
dervisningen skedde först på Lappska språket och

sedan på det Svenska, för dem som ville och kun-

de lära sig detta. Missionsverket fortgick, kyr-

kornas antal ökades, och på det ej skickliga prest-

män måtte afskräckas från den mödosamma tjenst-

göringen i det vilda landet, beviljades åt Lappska

prester serskildta förmåner i befordringsväg. Nu
mera är befolkningen så blandad af Lappar och

Svenska nybyggare, att gudstjensten hålles äfven

på Svenska språket. Den ofvannämnda direktionen

finnes ej mera, och äfven kansli-styrelsen, som
efterträdde densamma, upphäfdes 1833. Kongl.

Maj:t förbehöll sig att sjelf afgöra Lappska ekkle-

siastik-verkets ärender, och penningeförvaltningen

anförtroddes åt utrikes stats-ministern, hof-kansle-

ren och stats-sekreteraren för ekklesiastik-expedi-

tionen. Dessa fonder uppgifvas vid 1820-talets

början hafva utgjort mellan 40 och 50,000 R:dr

ifcho utlånad t kapital, utom kollekter, kronotionde

oeh s. k. Lappmarksräntor, af hvilka tillgångar

ott årligt öfverskott af cirka 700 R:dr plägat

uppkomma. Genom kansli-styrelsens upphäfvande

bar konsistorium i Hernösand Wifvit försalt i ome*-

delbart ftrhallandé till regeringen, i och för upp-
sigten öfver Lapparnes religions-ärender.

Kk-kltllan , en helsobrunn omkring j- mil söder

om Linköping, sedan år 1754, då den godkändes

af provincial-läkaren doktor Hagström, nyttjad

för flera sjokdomar.

Kkman, Olof, superintendent vid fält-konsisto-

rium i Liftand, under första åren af Carl XI:s re-

gering, år 1681 domprost i Strengnäs; men der-

ifrån flyttad år 1687 till kyrkoherde i Falun,

hvarest han fann sig så väl, att ban undanbad sig

superintendents-embetet på Got tland, till hvilket

han var utnämnd. Född 1639, död 1713, en

exemplarisk lärare och en god predikant, har ut-

gifvit åtskilliga theologiska skrifter, såsom: Sjö-

nödslöfte, Chrislendomens öfning, o. s. v.

KUinera , Pehr Emanuel , extra ordinarie do-

mare och vice notarie i rikets ståndets bank, gjor-

de sig år 1757 namnkunnig derigenom, att han,

medelst en så bård och pinsam medfart, tvingade

åtskilliga qvinnor uti östra Dalarne och Åbls soc-

ken, att å sig bekänna det de föröfvat trolldom,

att de både till kropp och sinnen blefvo ska-

dade för deras öfriga lifstid. Sedan dessa stackars

qvinnor år 1758 vunnit kongl. Svea hofrätts be-

frielse-utslag i sjelfva brottmålet, och de, under-

stödde af grefvinnan Charlotte De la Gardie (se

detta ord), anställt rekonventionstalan emot Fik-

man, vidtog han den försigtigheten, att öfvergif-

va riket. Märkvärdigt är, att då ständerna, vid

1761 års riksdag, tilldelade grefvinnan De la Gar-
die en guldmedalj, för sitt ädelmod att befordra

de betryckta Dalqvinnornas sak, lemnade ständer-

nas fullmägtige i banken en gåfva af 7,200 daler

k:mt åt Ekman, "i anseende dertill, att han råkat

i en bekant olägenhet och olycka."

Ekman, Robert Wilhelm» kongl. hofmålare

och ledamot af de fria konstemas akademi, född

i Nystad i Finland år 1 808 , elev af Sandberg.

Ekmanson, Carl Gmrtaf» kyrkoherde i Weta
församling, sedermera i Åby i östergöthland , kon-
traktsprost och tbeologie doktor, riksdagsman vid

1786 och 1800 årens riksdagar, född 1744, död

1812, utgifvare af En årgång predikningar, jemte

Skriftetal oeh andeliga tal; men isynnerhet af en

Postilla, hvilken, på sin tid, ägde så stort anse-

ende, att hon erhållit sex upplagor och ännu af

många begagnas i den enskilda andakten.

Ekmarck , Anders , kyrkoherde i Ekeby i öster»

göthland, prost och tbeologie doktor vid krönin-

gen år 1809. Född 1741, död 1822, utgifvare

af Gudehg faddergåfva och Försök, att föreställa

den Chrntna religionen uti dess öfverensstdmmeise med
den Naturliga, m. m. Det heter om honom i dess

biografi: "Ers skrifter bevittna mycken fromhet,

ett sannt kristeligt nit och mycken tbeologisk lär-

dom. Men de voro författade på ett redan för

sin tid gammalmodigt språk, och blefvo i senare

tider föga lästa

.

n — Hans broder, domprosten i

Strengnäs, liars Ekuiarck , har efterlemnat tre

söner:

Kkmarek, Carl Krlh, den äldste, assessor

och boktryckare i Strengnäs, har der utgifvit åt~
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skilliga öfversättningar från Schlegel, Achim von

Arnim och Oehlenschläger, samt tidningen Samla-

ren. — Lar» August, expeditions-sekreterare,

har utgifvit: Klytia, Smärre Skaldestycken och Fan-

tasier af en konstälskande klosterbroder , öfversättn.

samt Guide de tEtranyer dans Stockholm. — Son
Ulrik 9 fil. magister och docens i Upsala , der han

dog 1830, i en ålder af 36 år, var en bland

stiftarena af Upsala Lyceum, öfversättare af Hee-

rens Handbok uti Europeiska stats-systemets och dess

koloniers historia, af hans Historiska skrifter, af

Jean Pauls Fantasier öfver musiken, och författare

till Den nya Kyrkan eller Förstånd och Tro i för-

bund, m. ro.

Ekotf, i Björskogs socken af Westmanland, be-

rustadt säteri, kallades fordom Ekne eller Ekna,

och blef 1473 köpt af biskopen i Westerås, Ly-
dike Abelsson, för 30 mark reda penningar. Det

blef år 1626 af konung Gustaf II Adolf doneradt

åt Jakob Kraffardt, samt erhöll år 1683 säteri-

frihet.

Ekutf, en ö i Uplaod, belägen vid hafsbandet.

Äboeroa höra till Djurshamns kapell.

Ekolo, eu stor vik af Mälaren.

Ekolsood, förut Ekltolmseuod kalladt, belä-

get i Upland, 7 mil ifrån Stockholm och 1 J mil

från Enköping, i Hu&by-Sjutolfts socken, vid en

vik af Mälaren; är ett ypperligt gods, så väl i

anseende till sin vackra belägenhet, som fördel-

aktiga ägor i åker, äng, skog, fiskvatten, djur-

gård och trädgårdar. Stöttet har blifvit uppbygdt

af grefvarne Åke och Claes Åkesson Tott, hvilka

äfven användt stora kostnader på de förträffliga

inrättningar hvilka finnas härstädes, såsom kanaler,

vallar, dammar, m. m. de der ej litet bidraga till

slottets förskönande. Konung Gustaf I:s dotter

Sofia, hertigens af Sachseo, Magnus III, gemål,

bodde på denna gård, intill sin död den 11 Mars

1611, sedan hennes son
,
hertig Gustaf, förut här

aflidit 1597. Vid arfskiftet efter konung Gustaf I

tillföll detta gods konung Johan III, år 1572, och

1605 gick det, i arf efter honom, till hertig Johan

af Östergöthland. År 1715 förläntes Ekolsunds

gods, med Segerstad ladugård och alla derueder

liggande hemman och lägenheter, af konung Carl

XII, åt hans svåger arfprinsen af Hessen, seder-

mera konung Fredrik I, och blef, år 1747, inköpt

för dåvarande unga arfprinsen, sedermera konung

Gustaf III, hvilken ofta vistades härstädes och höll

der en praktfull karusell 1776. Om detta gods upp-

kom år 1786 rättegång emellan sistnämnde konung

och fursten af Hessenstein, sedan det blifvit af

konungen försåldt till grosshandlaren G. Seton.

Här finnes ett postkontor.

Ekonoau i eller hushållning bar i den mån bild-

ningen utvidgat sig, erhållit en vetenskaplig be-

handling och blifvit ett vigtigt fält för snillets

upptäckter och de lärdes arbeten. Denna veten-

skaps praktiska lynne har gjort den till föremål

mindre för de lärdes begrundande, än för stats-

männens och sådana personers arbeten, hvilka,

genom sitt deltagande i handel, manufaktur och
jordbruk, ägt en gifven anledning att eftersinna

grunderna för dessa yrkens ändamålsenliga full-

komnande. Ekonomien har dock ett nära sam-
manhang med naturvetenskaperna, eller rättare,

hvilar till en stor del på dem, såsom sin grand.

De framsteg, hvilka industrien i nyare tider tagit,

bero till en stor del på upptäckter i fysik, me-
kanik, kemi och botanik. Stats-ekonomien, som
handlar om statens hushållning, källorna för dess

välstånd och medlen att befordra detsamma, bil-

dar ensam för sig en vetenskap af vidsträckt om-
fång och det vigtigaste inflytande. Denna forsk-

ningsart har, med det industriella lifvets under-

bart stora utveckling i våra dagar, vunnit ett

stort intresse och erbjuder åt skarpsinnigheten de

vigtigaste problemer. Man brukar stundom skilja

stats-ekonomien ifrån national-ekonomien , och me-
nar då med den förra vetenskapen om statens egen

hushållning, och med den senare grunderna för det

allmänna välståndet i materiellt afseende inom en

nation. Den enskildtes hushållning blir då föremål

för en tredje kunskapsgren, enskildt ekonomi; men
stats- och national-ekonomiens namn begagnas äf-

ven såsom liktydiga. I Sverige hafva de ekono-

miska kunskapsarterna varit föga bearbetade i

äldre tider. Några strödda skrifter finnas från

1600-talet; men först under 1700-talet började

en egentlig litteratur att uppstå i dessa ämnen.

Den framkallades af frihetstidens bemödanden, att,

efter återstäld fred och förlorad krigsära, bota

de sår kriget slagit och söka en ny ära genom
bildningens och fredens värf. Frihetstiden var

rik på vetenskapsmän, och i näringarne rådde ett

friskt lif. Det var Linnés och Alströmers tide-

hvarf. De skrifter, som framträdde af ekonomiskt

innehåll, voro till en stor del smärre uppsatser af

olika värde. Under vårt århundrade har verksam-

heten varit liflig; men yttrat sig mera i strödda

uppsatser än i mera omfattande arbeten. Af det

senare slaget hafva dock några framträdt, såsom:

Ströms Handbok för Skogshushållare
t

Lundeqoists

Handbok i Svenska Landtbruket samt översättnin-

gen af Thaers rationella Landthushållning , m. fl.

Vid riksdagarne förekomma beständigt stats-eko-

nomiska frågor, ocb riksdags-litteraturen är rik på
skrifter och tal i detta ämne. Serskildta frågor

hafva äfven framkallat egna skrifter, t. ex. den

vigtiga frågan om statslån. I sammanhang dermed
böra nämnas grefve Fr. Bogisl. v. Schwerins arbe-

ten om banker. Landtbruks-akademien och landt-

husbållnings-sällskaperna i landsorterna hafva un-

der denna tid varit i mera eller mindre verksam-

het, och i sina handlingar lemnat bidrag till en

ekonomisk litteratur.

KkoDouiiska 10ÄI kallas vid riksdagarne sådana

arender, som angå rikets allmänna bushållning och
förvaltning, och hvilka, i följd deraf, bero på ko-
nungens ensamt beslutande rätt. Ty hela den s. k.

ekonomiska lagstiftningen tillhör konungen allena.

Ständerna kunna i dithörande ämnen endast fram-

bära underdåniga önskningar. Men genom sin magi
öfver rikets penningetillgångar, utöfva rikets stän-

der äfven på dessa ärender ett tillräckligt stort

inflytande. Konungen fattar hvad besiat han Till
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om ämbetsverkens sammansättning, bergsbruket,

handeln, landtbruket, läroverken, försvarsanstal-

larna; men kan icke, utan ständernas bifall, an-

vända statens medel för nya inrättningar, icke

rubba bevillningens gränder för handeln, bergs-

bruket, näringarne, icke ändra indelningsverket,

icke bestämma förvaltningen af kronans fasta egen-

dom, icke borttaga eller tillägga ett ord i allmän-

na lagen. För den som känner det nära sam-
manhang, som i våra dagars invecklade samhälls-

skick förenar lagstiftningen å ena sidan, beskatt-

ningen å en annan, förvaltningen å en tredje,

samt den stora svårigheten, för att icke säga

omöjligheten, att, utan penningetillskott, utföra

vigtigare företag är det en klar sak att konun-
gens envälde i ekonomiska mål är blott skenbart.

Långt ifrån att öfver höfvan inkräkta på stän-

dernas magt och sätta folkets frihet i fara, är

det snarare ett värn emot det missbruk, som ej

varit okändt i Sverige, att ständerna gjort sig

sjelfve till regerande. Detta var förhållandet un-

der frihetstiden, då, enligt 1720 års regerings-

form, ekonomiska förordningar af konungen och

rådet blott ägde provisorisk giltighet, till dess

de af ständerna blifvit pröfvade. Men icke nog
dermed; det blef äfven tillåtet att vända sig till

ständerna med klagomål öfver enskildta besvärs-

ärender, t. ex. befordringsmål. Befordringarne af-

gjordes sålunda till en stor del af ständerna. Hu-
ru konungamagten härigenom inskränktes inom de

i allt fall nog trånga gränsor, som 1720 års re-

geringsform uppdragit, derom talar hela frihets-

tidens historia. Den talar också om den tidens

korruption, om partisinne och mannamån hos stän-

derna, och hvarest hade väl dessa egenskaper ett

friare falt, en säkrare inflytelse, hvarest kändes

de mera sårande för den, hvars rättigheter våld-

fördes, hvars person förföljdes, hvars förtjenster

förnekades, än i befordriogsärender? Emot slutet

af sin regeringstid frångingo ständerna något af

denna öfver höfvan utsträckta myndighet. De af-

aade sig, vid 1765 års riksdag, enskildta besvärs-

mål i tjenstesaker, och uti 1772 års regerings-

form stannade de hos den åter uppväckta konunga-
magten. Före frihetstiden regerade tvenne enväl-

diga konungar, och deras envåldsmagt inleddes

genom den ekonomiska lagstiftningens formliga

uppdragande åt konungen. Detta skedde vid 1682
års riksdag, och då härmed följde hela lagstiftande

magten, var detta det andra steget till konungsligt

envälde; det första togs redan 16SO och bestod

i rådets afsättning. Af ålder utöfvade konungen

den ekonomiska lagstiftningen. Men i de gamla

tiderna begränsades den af ståndsprivilegier, samt

af de privilegierade ståndens politiska ställning.

Privilegierna voro en grundkarakter för statsför-

fattningen. Dertill kom det demokratiska elemen-

tet, som ifrån konung Gustaf I:s tid ej saknades

vid riksdagarne, slutligen Svenska folkets "urgam-

la rätt att sig sjelf beskatta." Då en ny regle-

ring företogs emellan konungen och ständerna år

1809, hade man frihetstidens politiska praktik i

•Utför friskt minne, för att icke i de ekonomiska

målens öfverlemnande åt konungen söka ett skydd

emot regerande ständer. Man gjorde konungens

rådgifvare ansvarige, och sökte i denna ansvarig-

bet ett värn emot regeringens möjliga missbruk.

Så kunna ock ständerna betydligt ingripa i de

ekonomiska ärenderna, i samma mån deras rätt

blir erkänd, att, vid beviljande af penninge-anslag

,

bifoga åtskilliga vilkor och förbehåll. Och om
äfven denna ej skulle ernå en fullkomligt stadgad

praxis, så återstår dock alltid ständernas rätt, att,

genom önskningar, fösta regeringens uppmärksam-
het på hvad föremål som helst, äfven inom rege-

ringens egen sfer. Derföre pläga ock dessa ären-

der vid riksdagarne kallas önskningsmål. De be-

handlas af ekonomi-utskottet, och för att nttrycka

ständernas opinion fordras tre riks-stånds samman-
stämmande beslut. Skulle åter konungen sjelf öf-

verlemna ett sådant mål åt ständernas bedöman-
de, behandlas det lika med lagfrågor. När konun-
gen afgör saken, sker det i statsrådet och efter

utredning af kollegierna, landshöfdinge-embeten

och andra embetsverk. Slutligen må ej för-

glömmas, att med den ekonomiska lagstiftningen

äfven är förenad tillämpningen af förordningarne,

samt att således en ej obetytilig ekonomisk doms-
rätt ligger i de administrativa myndigheternas och

högst i konungens egna, ej i högsta domstolens

händer.

Kkonoml-utskott eller, fullständigt uttryckt, AU-
männa Besvärs- och Ekonomi-utskottet
kallas en af de rikets ständers fördelningar, hvilka,

under det allmänna namnet ntskott, böra tillsättas

vid hvarje riksdag. Det är likasom de öfriga ut-

skotten en berednings-kommitté, en rådgifvare åt

rikets ständer. Men hvarken kan det sjelf före-

slå någon ny fråga, eller besluta med rikets stän-

ders rätt öfver någon väckt fråga. Dess åtgärder

inskränka sig till behandlingen af de ifrån stän-

derna hänskjutna förslagen , dem utskottet till- el-

ler afstyrker. Sjelft kan det endast föreslå åt-

gärder, som omedelbarligen sammanhänga med den

väckta frågan. Till ekonomi-utskottet hänskju-

tas alla frågor om allmänna hushållningen och stats-

förvaltningen i alla dess grenar, således frågor

angående landtbroket, bergverken, näringarne, un-

dervisningsverken, kyrkan, försvarsverket, fattig-

vården, läkarestaten, landtregleringen , m. m., i

korthet allt, som ej tillhör något annat utskotts

behandling. En stor del af dessa frågor röra äm-
nen, som tillhöra andra utskotts behandling, ige-

nom det sammanhang hvari de ofta befinna sig

med rikets penningeverk. Så snart nemligen ett

förslag, rörande dessa föremål, förutsätter ett

statsanslag, behandlas det af stats-utskottet. Nä-
ringsfrågorna bero i många fall på bevillningen

och tillhöra då bevillnings-utskottet. Genom den-

na frågornas blandade natur föranledes ofta en

gemensam behandling i förening med andra utskott.

Då bildas ett: "sammansatt stats- och ekonomi-ut-

skott", ett "sammansatt stats-, bevillnings- och eko-

nomi-utskott", m. m. Men oaktadt dessa inskränk-

ningar återstå alltid en stor mängd motioner för

ekonomi-utskottets handläggning. Det är hufvud-
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saldigen enskildta riksdae^roäns förslag, som till-

höra detta utskott. Konungens propositioner röta

vanligtvis ej dessa ämnen , emedan konungen i dem
kar beslutande rätt, oberoende af rikets ständer.

Det är följaktligen s. k. önskningsmäl, som eko-

nomi-utskottet bereder; men dessas antal är ota-

ligt, i följd af den obegränsade motionsrätten.

Hundradetals sådana frågor väckas vid hvarje riks-

dag, och förmodligen är det, med afseende på
dessa frågors antal, ehuru i ännu större mån för

deras mångfaldigt olika beskaffenhet, som ekono-

mi-utskottet blifvit sammansatt af en talrikare per-

sonal än de flesta öfriga utskotten
,
nemligen fyra-

tioåtta ledamöter.

Ekormahiilt, Stora» i Bondstorps socken af Jön-

köpings län, fordom kloster-hemman, nu pastors i

Tofteryd stomhemman, har på sina ägor tvenne

märkvärdigheter, nemligen Nitsakalla, ur hvilken

trenne strömmar hafva sin upprinnelse, samt tren-

ne härader, nemligen Östbo, Mo och Tveta, sin

föreningspunkt Uti Danaholms mötes beslut, år

951, utgjorde den ett gränsskillnads-märke emel-

lan Sverige och Danmark. Mo härad har derföre

i sitt sigill trenne strömmar. Ett fyrkantigt ror

finnes äfven, hvilket uppgifves vara en ruin efter

ett kloster. Sjöarne Rasjö och Rakalfoen i denna

socken nämnas äfven, i förenämnde mötes beslut,

såsom gränsmärken emellan Sverige och Danmark',

fikorre» ett djurslagte af däggdjurens 2:dra ord-

ning gnagare, med rundt, äggformigt hufvud och
kuling nos; öronen hårbevuxna, räckande utom fal-

len; tårna på framfötterna fyra, med en knöl i

stället för tumme, på bakfötterna fem; svansen

lång eller medelmåttig och yfvig; fem kindtänder,

hvaraf den ena är mycket liten och saknas hos

några arter, i öfre, och fyra knöliga i nedre

käken. Slägtet underafdelas i flera arter, af bvil-

ka följande tillhöra vår fauna: egentliga ekor-

ren (Sciurus), flygande ekorren (Pteromys) och
jordekorren (Tamias). Af första arten finnas hos

oss Allmänna ekorren (Sciurus vulgaris), 8 till 8 £
tum lång, svansen 9 tum, af samma färg som
kroppen, nemligen om sommaren rödbrun, om
vintern blågrå, dock omvexlar färgen ej allenast

efter årstiden, utan är äfven olika i olika trakter,

så att den endast i de nordligaste trakterna blir

grå eller gråblå om vintern , och skinnen kallas då
gråverk. Dessutom förekomma helt hvita med svar-

ta eller röda ögon, rödbruna med yttre svans-

hälften hvit, båda finnas i Skåne; svarta anträffas

någon gång i Lappland. Allmänna ekorren finnes

öfverallt i skogiga trakter af riket; men ej på
öppna falt, lefver parvis uti bon uppe i träden och
kommer ned på marken endast för att söka föda,

hvilken isynnerhet består af växtämnen, särdeles

nötter, hvaraf han om sommaren och hösten in-

samlar ett förråd till vintern i sina bon eller uti

hålor i jorden, samt alla slags frön, kärnor, knop-
par och svamp; men äfven af fogelägg och un-
gar. De äro mycket lifliga, hoppa med lätthet på
långa afstånd ur ett träd i ett annat, och springa
hastigt upp längs efter stammen, simma väl; men
begagna ofta ett träd- eller barkstycke till far-

kost och svansan tOl segeL Då de äta sitta do få
bakbenen, med kroppen något böjd framåt och
svansen uppställd bakom ryggen, samt hålla fö-

dan med framtassarne upp till munnen. De para

sig vanligen två gånger om året, första gången i

Mars eller April. Bönan går dragtig i fyra veckor
och föder 3 till 7 blinda ungar, dem hon daggar
3 å 4 veckor, och hvilka, då de fångas, blifva myc-
ket tama och läraktiga. Köttet är godt, om hö-

sten till och med läckert; men ätes ej allmänt.

Vinterfallen användas till pälsverk och svansen till

penslar. De nedläggas dels mod skjutgevär, dels

fångas de uti snaror eller fällor, kallade lämmar. Af
andra under-slägtet förekommer Europeiska flygande

ekorren (Pteromys Europaras), 6 J tom lång, svan-

sen 5 tum, med yfvig finhårig päls, ofvanpå krop-
pen ljustgrå skymlig, på hufvudet brunaktig, kring

ögonen svart, och nedunder hvit; försedd mod en

hudfall, hvilken fortsattes från framtassarne på sidan

ända till nedre ändan af lårbenet, med hvars till—

hjelp han kan göra ofantligt långa språng eller

liksom flyga, dock endast från en högre punkt till

en längre. Han lefver ensam i stora skogar, egent-

ligen i norra delarne af Ryssland; men träffas äf-

ven, ehuru sällan, i Lappmarken, samt lefver af

knoppar af björk- och barrträd. Honorna föda

3 å 4 ungar, troligen flera gånger om året. Skin-

net är tunnt och föga användbart. Af tredje un-
der-slägtet förekommer Randiga jord-ekorren (Ta-
mias striatus), kroppen 5£ tum lång, svansen 4,
ofvanpå brungul med flera svarta, och två hvita

längs gående strimmor, under gråhvit ; lefver egent-

ligen i Asiens och Amerikas nordligaste trakter;

men förekommer äfven, ehuru sällan, i våra nor-

ra skogiga landskaper; dess födoämnen utgöres af

barrträds- och andra frön, samt några växter. Deas
parningstid och antalet af ungar är obekant.

Ekoxe (Lucanus cervus), en till skalbaggarnas ord-

ning hörande insekt, och störst af alla som före-

komma hos oss. Hannen blir ända till 3 tum lång,

svart med platt kropp, bruna täckvingar, öfver-

käftarne stundom 1 £ tum långa, greniga som hjort-

horn, underkäftarne försedda med slickpenslar; ho-
nan är blott i tum lång och har små öfverkä-

kar. Lefver i ekskogar. Larven är 4 tum lång och
uppehåller sig flere år i multnade ekstubbar och
torra eklöf, samt omgifver sig vid förvandlingen

med en bandslång hylsa af mull.

filtplantering. Den största af detta slag, som
blifvit föranstaltad i Sverige, är den på Wkingsö.
Den upptog år 1843 en areal af mer än 600 tona-

land, af hvilka 455 äro planterade ocb 145 upp-
dragne af ollon, der träden anses böra växa så

tätt, att deraf kan tagas till de årliga utplante-

ringarne. De planterade träden utgöra omkring
307,000, utom skyddsträd, hvilka omgifva dem,
och de efter ollonsådd uppväxte kanna beräknas

till flere miljoner. Dessutom bogagnas lärkträd nn

mera uteslutande till skyddsträd för ekarne; eme-
dan erfarenheten visat, att de senare, alternerande

med de förra, gifva dem en frodighet och trefaad,

som de ej kunna erhålla hvarken af andra träd eller

onskildt planterade. Af förutnämnde lärkträd fin-
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att 83,000 placerade, oeh tom de irr 18åS &å~
de redan gifVa mogaa fria, tå förmodas alt del-

ta trädslag kommer alt uppdragas till dess lika

många finnas, som planterade ekar. Dessa efter

183» års sådd erhållna lärkträd äro 2,600 styc-

ken, bvaribland större delen äga 33 fots höjd med
3 fots omkrets vid roten. Planteringen börjades

åren 1832 oeh 1833 af plantor sände frän kongl.

Djurgården vid Stockholm. Bland dessa plante-

ringar fanns redan år 1843 ekar, som hade 14

fots höjd och 0 torns omkrets. Plantorna efter

do åren 1834 och 1835 sådde ollon voro ända

till 8 å 9 fot höga. Ekträdet har den egenheten,

mer än andra trädarter, att vid plantering behöf-

va några år för tiUdanaadet af erforderliga röt-

ter, hvarefter den rätta växtligheten först börjar;

också utvisa planteringarne, jemte de af ålder

uppvuxne ekar, hvilken kraft Wisingse-jordeu äger

alt framalstra både ekar och lärkträd, sedan de

fått väl rotfasta sig. Åldriga ekar, som blifvit

fällde här, hafva gifvit en kubikfot virke per år.

HfeelsåiMMl, en socken, med Råda, Sunnemo och

Gustaf Adolfs kapell, hör till 2 k), konsist., är

belägen i Elfdals kontrakt och härad af Carlstads

stift och Wermlands län, 10 £ mil N. från Carl-

stad, vid Uar-elfven. Kyrkan af träd, ljus och

rymlig, försedd med torn, var uppbyggd 1680.

Om dea berättar laadtfolket följande sägen: "Det

tilldrog sig en gång i Blfdals härad, att en jä-

gare afsköt sin pil efter en tjäder; men pilen föll

ed, som han tyckte, på en hög kulle eller bergs-

klippa. Han var angelägen att få sin pil tillbaka

och ville uppför kullen. Då blef han varse, att

det var elt hus, öfver hvilket vindfällen fallit, oeh

alltsammans var au öfvervuxet med en torfva af

mossa. Sedan han arbetat sig närmare in till hu-

set, såg han med förvåning, att det var en kyr-

ka, ock den stod na alldeles sådan, som den va-

rit före digerdöden, då människorna sista gången

gtngo derifrän. Kyrkan var byggd i åttkant, af

groft timmer, blef sedan upptagen tHl gudstjeast,

och kallas nu Ekshärads kyrka." Inom socknen

finnas tvenne jernbruk: Fötkefors och tlalgå, bvil-

ka tillhöra Uddeholms bolag. Socknen är genom-
skuren af Klar-elfven och bar många mindre sjöar.

Klädedrägten är för mankönet hufvudsakligen far-

skinnspelsen, samt derofvan en svart eller grå vad-

malsrock, kortbyxor, skor ock damasker. Qvin-

norna bruka en späos af fårskinn, samt kjol af

avart hemväfdt tyg, knatad nederst med röda band.

— Socknen består af 34 T
6
^ mtl. och har 4,782

invånare. Dess areal utgör, jemte annexernas,

406,271 tnnnl., hvaraf modersocknen ensamt har

18,800 tnnnl. sjöar och kärr. Adr. Carlstad.

BBKotssel (Kista), en socken, med Sproge, hör titt

2 kl. konsist., är belägen i Wisby stifts södra

koatrakt, Habliage ting på Gotlland, 4£ mil S.S.V.

från Wisby, vid hafvet Kyrkan, af sten, skall vara

kyggd år 1160, och nar ea liksten med runor. En
kalf mil utanför socken ligga stora och lilla Carls-öa

(hvarom se detta ord). Socknen består af 17 4 mtl.

ock har 680 iav. Dess areal utgör 8,146 tnnnl.,

af bvflfcn SM kco sjöar ock kärr. Adr. Wisby.

natvftmt» aWmtel* intill sä tid dea mest ut-

märkte mathematiske instrumentmakare Sverige ägt,

var född år 1711 på Eksågs jernbruk i Söderman-
land, der fadern var knifsmed. Efter moderns död

kom han till sin moster, gift med en trädgårds*

mästare i Stockholm, och blef sålunda bekant med
hufvudstaden, gaf sig, redan fiillväxt i iustrument-

makare-lära hos en vid namn Rosenberg, och vann
lika mycket dennes tycke, som arbetet vann hans

eget. Emedan han saknade både underbyggnad och
tillgångar, trodde han sig likväl icke böra drifva

yrket, utan flyttade till Jönköping, som rustmästare

vid kronans gevärsfaktori. Hågen efter bildning

grep honom likväl åter. Han begaf sig tillbaka

till Stockholm, blef der känd af Nordencreutz och
Faggot, erhöll undervisning af den senare och fick

genom Nordencreutz någoa inkomst från land tma-
teriet, hvars chef denne var. Härigenom sattes

han i stånd att år 1735 anlägga en egen verk-

stad, blef landtmäteri-kontorets instrumentmakare

och väckte Anders Celsii förvåning genom sina

astronomiska instramenter, kvilka han fann jem-
forliga med Grahams i London. Han rådde ho-

nom således att besöka denne, gaf honom ett upp-

drag dit och Faggot förskaffade honom ett reso-

understöd af ständerna. Efter ett års vistande i

London och några månaders i Paris, återkom han

1741 till Sverige och förfärdigade nn arbeten,

hvilka ådrogo sig uppmärksamhet, icke blott in-

om fäderneslandet, utan äfven i andra länder. Han
fick beställningar från Tyskland, Danmark och ve-

tenskaps-societeten i Petersburg. Sjelfva den namn-
kunnige Spanske sjömannen Don Antonio de Ullon,

som år 1751 besökte Sverige, blef så betagen öf-

ver Ekströms arbeten , att han sade sig aldrig haf-

va sett deras like och beställde några för Cadix'

observatorium. Konung Adolf Fredrik gynnade

honom på allt sätt, utnämnde honom till direktör

öfver raathematiska instrumentmakerierna i riket

och tillade honom en lön af 6,000 d:lr k:mt. Han
ernade förfärdiga en glob af stål och magnetisera

den, för att utröna magnethvirflarnas rörelse på
jorden, och vetenskaps-akademien lofvade bestrida

kostnaden; men döden afbröt verkställigheten. Han
afled aemligen, 44 år gammal, d. 30 Juni 1755,
och testamenterade sin verkstad åt staten, med
vilkor, att den skulle stå under vetenskaps-akade-

miens inseende. Han var en lika blygsam som
samvetsgrann man, nöjde sig med måttlig vinst

på sina arbeten, sägande: "Publique verk, knapt

lönte embetsmän, och en medellös, välartad ung-

dora äro mine meste afnämare: skulle jag med
dyrhet betunga och afskräcka dem?" Han har i

vetenskaps-akademien, hvars ledamot han var, med-
delat trenne röa i dess handlingar, och, vid pre-

sidii nedläggande, efterlemnat ett tal, om "jern-

förädlingens nytta och vård."

Kli*f*5mt, €avrl Ulrik, född d. 25 Sept. 1781.

Blef student i Upsala 1804, pastor i Mörkö 1821,

prost 1829, samt kyrkoherde i Tjörn, ock kon-

traktsprost i Orousts och Tjörns kontrakt af Gö-
theborgs stift, år 1837. Förordnades 1831 till

inspektor för riksmusei zoologiska samlingar. Led.
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af vetenskaps-akademien, af vetenskaps-societetea

i Upsala och landtbruks-akaderaien , m. m. Har ut-

gifvit: Beskrifning öfver Mörkö socken; Pastoral-

kalender för Strengnås stift; Fiskarne i Mörkö skär-

gård; flere afhaodliogar i vetenskaps-akademiens

handlingar; medarbetare i Tidskriften för Jägare

och Naturforskare , och jemte professor B. Fr. Friis

ntgifvare af Skandinaviens fiskar.

Kkitrttmer, Carl Johan af» kallade sig Ek-
ströin innan ban adlades, är en af hufvudstadens

mest berömde läkare och Sveriges nuvarande stör-

ste kirurg. Han föddes d. 3 Okt. 1793, å Rå-
danfors bruk på Dalsland, der fadern var inspek-

tor, blef 1813 bataljons-läkare vid Uplands rege-

mente, med hviiket han bivistade fälttågen i Tysk-

land och Norrige, promoverades år 1816 och re-

ste år 1819, såsom kongl. stipendiat, till Köpen-

hamn , London , Paris och flera Tyska städer. Hem-
kommen år 1821 åtnjöt han den sällsynta utmär-

kelsen, att, vid endast 28 års ålder, bli på en

gång kongl. lifmedikus och öfver-kirurg vid sera-

fimer-lazarettet. Han har sedan efter hand blif-

vit invald i vetenskaps-akademien, blifvit general-

direktör öfver rikets hospitaler och lazaretter,

medicinal-råd, K. af W. O. och R. af N. O., äf-

vensom han tvenne gånger af vetenskaps-akade-

mien varit vald till riksdagsman. Har utgifvit

Medicinsk Tidning, författat flera af läkare-säll-

skapets, hvars ordförande han är, årsberättelser,

och en mängd uppsatser i dess handlingar.

Kktfvamp (Dsedalea qvercina), en i hög grad kork-

artad och kompakt svamp, som förekommer ym-
nigt på ekstammar i de södra delarne af landet,

i de mellersta deremot mera sällsynt, och ej län-

gre upp åt norr än till Upsala-trakten.

Kkthyrner (mytbol.). En af de fyra hjortar,

hvilka hoppa omkring lifsträdet, asken Ygdrasil,

och hafva sin föda af dess löf och knoppar. Ur
hornen på dessa hjortar flyter ständigt en vätska ner

i brunnen Hvergelmer, och från den brunnen upp-

komma alla de floder, som strömma genom verlden.

Klak foajel, nom sOlar sitt eget näste,
med detta ordspråk förstås: Den är föga ära värd,

som föraktar sin egen slägt, sitt eget stånd, m. m.

Elak hona, som värper Kaja; at andra»
d. v. s. : En onyttig tjenare, som söker fremman-

des gagn och går sin herre förbi.

Kldbranan* Enligt traditionen hafva tvenne ål-

derstigna äkta makar i Stockholm, som lefde i

ständiga tvister, blifvit af domaren ställda på
hvardera sidan om en stockeld, med en kedja om
halsen. I stället för att nu söka en gemensam
räddning, bemödade de sig, drifna af det inrotade

hatet, tvertom att draga hvarandra i elden. Den-
na händelse är afbildad på en i sten uthuggen

tafla, hvilken sitter öfver porten på ett hus på
Kindstugugatan , nära Tyska kyrkan.

Eldh, Carl, död år 1727 såsom aktuarie i stats-

kontoret, bar utgifvit några sonetter och en sam-

ling poemer kallad: Myrlhen och Cypresser , tid ef-

ter annan upfundne och sammanbundne af Carl

Etdh, hvilka likväl föga annat än blotta rimmet

skiljer ifråo prosan.

Kldqvarnen » så kallad af den ångmaschin, hvar-

med den drifves, och hvilken var en af de första af

detta slag i Sverige. Anlades af friherre Edel-

crantz, år 1807, på en holme nära Kungsholmen

i Stockholm. Maschinen bar 100 hästars kraft.

Eldsberaja 9 med Tönnersjö, beläget i Laholms

kontrakt af Götheborgs stift, Tönnersjö härad af

Hallands län, 1£ mil S.O. från Halmstad, vid haf-

vet, och hör till 3 kl. patronella pastorater. Då
man, seglande uti Labolmsbugten, öfverser Hal-

ländska kusten och upptäcker tornen uti de begge
vid hafvet belägna städerna Halmstad och Laholm,

så synes den på en betydlig böjd liggande Elds-

bergs kyrka utgöra en bestämd och noga beräk-

nad medelpunkt emellan dem begge. Eldsbergs

pastorat innesluter, ifrån sin strandkust i sydvest

och till Småländska gränsen i nordost, hela bred-

den af Halländska området. Pastoratets längd i

rät linje är 2 J mil, dess bredd endast £ mil.

I denna trakt finnes en ovanlig mängd ättehögar,

hvilka alla sakna vårdprydnader. På en höjd-

sträckning, hvilken går ifrån stranden uti Eldsbergs

socken och emot Tönnersjö sockengräns, hade ko-
nung Christian V, tillika med bela Danska hären,

år 1676 slagit läger, och förblef här intill hösten,

då de tågade till Skåne, och der togo vinter-

qvarter. Vid Geneveds bro uppstod en strid emel-

lan Svenska och Danska trupper, d. 30 Aug. 1567,
hvarefter Danskarne drogo sig tillbaka och upp-
häfde belägringen för Laholms slott. På det berg,

der kyrkan är belägen, antändes fordom, under

oroliga tider vårdeldar och af denna orsak har

den på det derefter kallade eldberget anlagda kyr-

kan blifvit, likasom berget, kallad Eldsberg. Stäl-

lets äldsta kända namn är Ighitsberg. Under detta

namn är det utmärkt på en karta af år 1277. —
Inom socknen märkes Stjernarp, säteri om 4£
ratl., med vackert naturläge och väl bebygdt. Här
finnes ett tegelbruk, sågverk och husbehofsqvarn.

Åtskilliga trädgårdsanläggningar och Engelska par-

ker, bidraga att försköna säteriet hvars ägare

jemte den till Alslöfs säteri i Tönnersjö socken,

har patronats-rättigbeten till pastoratet. — Sock-
nen består af 26 £ mtl. och har 675 invånare. Dess

areal utgör 7,197 tunnl., af hvilka blott 75 äro

sjöar ocb kärr. Adr. Halmstad.

Kldsl&cknlnsra-ainnet, det von Akenska (se

detta namn). Enligt Kongl. Maj:ts cirkulärer af

d. 1 Okt. 1828 och 21 Sept. 1838 skall hvarje

stad i riket hålla ett, efter sprutornas storlek och
antal afpassadt förråd af detta eldsläcknings-ämne

i beredskap, för att begagnas vid uppkommande
eldsvåda.

Eldsvådor. De största och märkvärdigaste hos

oss, uppkomna af tillfälligheter eller anställde af

fienden, äro följande: År 1187 afbrände Estherne

staden Sigtuna; 1252 afbrann domkyrkan i Up-
sala; 1297 ödelades större delen af Stockholm och

Lödese (numera Götbeborg); 1330 härjade elden

åter öfver hela Stockholm; 1380 ödelades större

delen af Skara, Westerås, Örebro och Jönköping;

1407 afbrann åter Stockholm, hvarvid 1,600 per-

soner tillsatte lifvet ; 1419 sammaledes större da-
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len af hufvudstaden; 1422 afbrann nästan hela

Linköping, 1445 afbrann tredjedelen af Stockholm;

1447 ödelades större delen af Upsala; 1458 ut-

bröt äter eld i Stockholm och härjade hela sta-

den, med undantag af slottet, storkyrkan och grå-

mnnkeklostret; 1473 ödelades Strängnäs; 1480
Wadstena; 1495, äter en stor del af Stockholm;

1521, större delen af Westerås; 1552, åter Stock-

holm; 1566 i Juli månad härjade Danska krigs-

hären uti Westergöthland och blefvo den somma-
ren Skara, Lidköping, Falköping, Bogesund (na

Ulricehamn), Alingsås och flere stora herresäten

afbrända; 1567 blefvo Jönköping, Wadstena, Lin-

köping och Söderköping afbrända, på det Dan-
skarne ej skulle kanna taga vinterqvarter der.

1572 härjades hela Upsala och Enköping af för-

modad mordbrand; 1610 afbrann större delen af

Wisby; 1611, Skara; 1645, Åmål; 1697 afbrann

Stockholms slott, då konung Carl XI:s lik med
största möda räddades undan lågorna; 1700, stör-

re delen af Linköping; 1702, hela östra delen af

Upsala; 1714, nästan hela Hernösand, Umeå och
Westerås; 1718, större delen af Skenninge; 1719,
hela Öregrund, Södertelge, Nyköping, Norrköping,
Norrtelge, Skara, Carlstad och större delen af

Stockholm; 1721 afbranno 213 hus i Götheborg,
samt städerna Söderhamn, Hudiksvall, Umeå och
Piteå; 1723 timade eldsvåda i Catharina försam-
ling i Stockholm, som ödelade större delen af

Södermalm och spridda sig äfven till Skeppshol-
men. Skadan skattades till 1,578,800 d:lr s:mt.

År 1751, d. 8 Juni utbröt vådeld i S:t Clara

församling i Stockholm, då 194 hus och kyrkan
afbrunno. Elden spridde sig sedan till Maria för-

samling der 64 hus afbranno; den 10 utbröt våd-
eld å Ladugårdslandet och härjade 52 hus. Den
11 stod hufvudstaden i brand på trenne ställen

och elden släcktes först den 12 på eftermiddagen.

År 1759, d. 19 Juni började den s. k. Maria
brand, som härjade kyrkan och 300 hos på kring-

liggande gator. År 1792 afbrunno 99 hus och
tomter i Götheborg, skadan derför ansågs uppgå
till 59 tunnor guld; året derpå afbranno åter 70
hus; 1822 härjades Norrköping af vådeld; samma
år timade i Stockholm den stora Blasiiholms-bran-

den; 1825, d. 24 Nov. afbrann dramatiska thea-
tern i hufvudstaden; 1835, d. 29 Juli, afbrann
Riddarholmskyrkan; 1838 härjades hela Wexjö
stad af vådeld, hvarigenom 720 menniskor blefvo

husvilla. År 1842 afbrann mekaniska spioneriet i

Stockholm; 1843 härjades 30 tomter i Örebro af
vådeld, hvarigenom 400 personer blefvo husvilla.

Samma år hemsöktes åter Wexjö af en stark elds-

våda, hvarigenom 1,400 blefvo husvilla. År 1846
afbrann större delen af Kungsbacka; skadan vär-
derades till 200,000 R:dr B:ko.

Clektor, eller valman, kallas i allmänhet den,
aom, efter gifvet uppdrag, deltager i val till riks-

dagsmän eller andra på val grundade förtroenden.

Vid bildandet af national-församlingar anses det

vara utaf mycken vigt, att bestämma antingen va-
lan böra ske direkte, utan elektorer, eller indi-

wkt, igenom sådana. Särdeles är denna skillnad

igtig) om representationen bildas genom s. k. all-

männa eller samfåldta val, och denna vigt ökas i

samma mån rösträtten är obegränsad. Stundom
motsvarar icke elektor i språkbruket det Svenska

namnet valman; emedan detta äfven brukas om val-

männen i första hand, hvilkas befattning inskrän-

ker sig att välja elektorer, de der, sjelfve valde,

sedan välja representanterna I Sverige skiftar val-

sättet efter de tre valda riksståndens olika natur.

För det fjerde ståndet, ridderskapet och adeln,

kommer intet val i fråga. Inom preste- och bor-

garestånden kan, i olika delar af landet, olika

valsätt brukas. Blott för bondeståndet finnes en

bestämd regel , och denna stadgar val genom elekto-

rer. Dessa väljas socknevis i hvarje härad. Äf-

ven Stockholms borgerskap måste välja sina riks-

dagsmän igenom elektorer. För öfrigt kunna ser-

skildta öfverenskommelser bestämma valsättet inom

hvarje stad, och for prästeståndet i hvarje stift.

Stockholms stads elektorer äro femtio till antalet

och indelade i klasser, efter samma grund som
borgerskapets femtio äldste. Likasom elektorerna

äro valde för borgerskapets serskildta klasser, på
samma sätt välja de äfven riksdagsmän. Gross-

handlarnas klass, minuthandlarnes, fabrikanternas

och handtverkarnes klasser hafva hvar och en sina

representanter; men de som väljas ibland magistra-

ten utses gemensamt utaf alla elektorerne. För de

öfriga städerna bar grundlagen lemnat obestämdt,

om valet skall äga rum formedelst elektorer eller

ej. För bergsbruken omtalas icke elektorer och

för presterskapet heter det, att riksdagsmännen

väljas på sätt, som presterne inom hvarje stift öf-

enskomma. Universitet ernås valberättigade ledamö-

ter uppräknas utan någon fråga om elektorer, och

äfven for vetenskaps-akademiens val saknas denna

bestämning. Svenska riksdagen bildas således dels

igenom direkta, dels indirekta val. Bondeståndet,

som är det talrikaste och har den mest obegrän-

sade valrätten, begagnar elektorer. — Riksdagen,

en gång bildad, använder sjelf elektorer, när den

sammansätter sina utskott, och äfven vid vissa an-

dra val till rikets ständers förtroende-befattningar.'

Justitie-ombudsmannen och kommittén for tryck-

frihetens vård väljas af serskildt utsedda elektorer.

Deremot besättas åter andra rikets ständers för-

troende-poster genom direkta val i ståndens plena.

Detta valsätt äger rum med fullmägtiges utväljan-

de i banken och riksgäldskontoret, samt den s. k.

opinions-nämnden öfver högsta domstolens ledamö-

ter. Om en minderårig konung uppstiger på thro-

nen, eller konungahuset slocknar ut, äro konunga-,

thronföljare- och förmyndare-valet för omyndig ko-

nung föremålet för en femligen invecklad behand-

ling, dels med och dels utan elektorer. Men ri-

kets ständers utskott väljas alltid medelst elekto-

rer. För bondeståndet är detta praxis, för de .öf-

riga stånden är det lag. Derföre finnes bär vid

riksdagarne en stående korps af elektorer, hvilken

• väljes vid riksdagens början, för att sammansätta

utskotten, och sedermera göra dem fullständiga, i

i fall ledigheter inträffa genom riksdagsmäns bort-

resa, dödsfall eller andra tillfälligheter. Antalet af
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dessa elektorer är icke bestämd*. Ej heller följer

det ef grundlagens ordalydelse, att s. k. serskildta

utskott, ej heller hvarje stånds enskildta utskott,

nödvändigt måste väljas genom elektorer; och vid

de s. k. förstärkta utskotten, då ett utskott er-

håller ökadt antal ledamöter, för att besluta med
rikets ständers rätt, har man antagit ett motsatt

valsätt , utan elektorer. Emellan de serskildta stån-

den äger den skillnad rum, att ridderskapet och

adeln väljer genom dubbla elektorer, nemligen först

s. k. bänkmän, hvilka utses af hela riddarhuset, se-

dan elektorer, som väljas af bänkmännen och sjelf-

va välja utskotts-ledamäter. Bänkmännen väljas

dock icke samialdt af ståndet, utan hvarje bänk-

man serskildt af den afdelning han tillhör. I an-

seende till ridderskapet och adelns stora antal har

det också blifvit möjligt, att åtskilja befattnin-

garne, så att hvarje bänkman, vald till elektor,

upphör att vara bänkman, och hvarje elektor,

som blifvit utskotts-ledamot, går ut från elekto-

remes antal.

KlektrleUeta-lnurttttnlnnjem, allmänna. Bland

åtskilliga medel, dem erfarenheten visat, att de

med fördel kunde begagnas mot vissa, af tillfälli-

ga orsaker uppkomna, icke genom organiska lyten

grundlagda, kroniska sjukdomsformer inom nerv-

och muskel-systemerne
,

intager elektriciteten ett

utmärkt rum. För att bereda medellösa sjuklin-

gar ett tillfälle, att komma i åtnjutande af elek-

trisk behandling, hade derfore en menniskovän, afl.

stadsmäklaren Brunn, redan år 1814 till kongl.

sundhets-kollegii disposition, testamenterat en elek-

triserings-maschin och en penningefond, med för-

ordnande, att den förra skulle användas till elek-

tricitetens anbringande på fattiga sjuka, som deraf

voro i behof, samt räntan af penoingarne , dels till

apparatens underhåll, dels till någon ersättning åt

den läkare, som åtoge sig dess vård och använ-

dande. År 1824 erhöll lifmedikus, d:r S. F. Säve

sundhets-kollegii uppdrag att förrätta elektrisk be-

handling med den donerade apparaten. Då efter

några års förlopp, resultaterne af den elektriska

kurmethoden började fästa en allmännare uppmärk-
samhet; men årliga räntan af det donerade kapi-

talet, som genom missräkning af gifvarens till-

gångar, icke utgjorde mera än 39 R:dr, och an-

stalten således icke kunde bära sig, beviljade ri-

kets åren 1828—30 församlade ständer ett stats-

bidrag af 600 R:dr B:ko årligen, till underhållan-

de af en stiftelse för sjukas behandling med elek-

tricitet oeh galvanism. Detta statsbidrag indrogs

åter vid följande riksmöte; men doktor Säve fort-

satte icke dess mindre den elektriska behandlingen

af medellösa sjuklingar, mot åtnjutande af ofvan-

nämnde 38 R:dr. För att emellertid betrygga in-

rättningens bestånd, förenade sig åtskilliga perso-

ner, nemligen deras excellenser, grefvarne C. de

Geer, Trolle Bonde och Gustaf af Ugglas, förste

expeditions-sekreteraren P. Ulmgren, öfverste Gyl-

lenstorm, direktören G. Arvidsson och brnkspatro-*

nerne P. A. Tamm och Benedicks, jemte doktor

Säve, för bildandet af en fond af 2,000 R:dr B:ko,

af hvilka räntan skulle för detta ändamål använ-

das, hvartill samtidigt äfven kom ett statsanslag

af 500 R:dr B:ko, till intättningens underhåll samt

arfvode åt föreståndare. — Denna inrättning är

förlagd till sundhets-kollegii hus i medelpunkten

af Stockholm, och står under kollega inspektion.

De sjuka behandlas här medelst 1) Friktions-elek-

tricitet: fritt elektriskt bad eller elektriskt luftbad,

elektrisk genomströmning, isoleradt elektriskt bad,

elektrisk blåst, elektrisk gnista och elektriskt slag;

2) Galvanism eller hydra-elektricitet. Vid inrättningen

hafva sedan år 1824 till 1845 vårdats: med /3rte«t-

ningar behäftade personer, 587; af dessa hafva ut-

gått: 343 friska, 149 förbättrade och 92 oför-

bättrade. För kronisk rheumalism, emottagne 627,

botade 347, förbättrade 198, oförbättrade 80. Af
19 med kramp-Hdanden behäftade personer, hafva

14 blifvit återställde och 5 oförbättrade. Bland

419 patienter, som blifvit behandlade för större

eller mindre fel i hörseln, hafva 182 blifvit full-

komligt botade, 78 förbättrade och 157 förblifvit

oförbättrade. Med ögonsjukdomar besvärade hafva

emottagits 101, hvaraf 31 botade, 32 förbättrade

och 38 oförbättrade. Af nevralgier angripne äro

68 emottagne, 31 botade, 9 förbättrade och 28
oförbättrade. För chorea S:ti Viti hafva 17 blif-

vit behandlade, 8 botade, 2 förbättrade och 7 oför-

bättrade. Epilepliska patienter äro 35 mottagne,

9 utgångne såsom friska, 10 förbättrade och 16

oförbättrade. För manier hafva 3 personer blif-

vit behandlade, hvaraf 1 botad, 1 förbättrad och

1 oförbättrad. Af 207 med hysteri behäftade per-

soner, hafva 126 blifvit botade, 48 förbättrade

och 31 oförbättrade. Med amenorrhé behäftade

äro 91 mottagne, 72 friska, 6 förbättrade och 12

oförbättrade. Utaf med bandmask behäftade per-

soner äro 32 intagne, 12 fullkomligt botade, 5

förbättrade och 15 oförbättrade. Således hafva af

2,206 emottagne patienter, 1,176 blifvit fullkom-

ligt botade och friska, samt 538 förbättrade.

Elementar-läroverken i Sverige förskrifva sig

hufvudsakligen från konung Gustaf II Adolfs tid.

Visserligen funnos skolor redan förut, äfven före

reformationen; men dels voro dessa alltför nära

förenade med den Romerska hierarkien, för att

kunna öfveiiefva dess fall, dels vårdades de illa

och besöktes föga, dels hade de en alltför ute-

slutande theologisk rigtning. I sin första stiftelse

voro de fastade vid klostren, sedan vid domkapit-

len. En af kanikerne kollades ScholasHcus , och

skulle vara lärare. Tjensten sköttes väl eller illa,

allt efter omständigheterne; men i alla händelser

beroende af hierarkisk styrelse, och i sammanhang
med dess fördelar. Rtt läroverk, skiljdt ifrån hie-

rarkien, var ej tänkbart, då ingen annan bildning

fanns än kyrkans. Denna var alltid ändamålet, och

det torde hafva hört till undantagen, att någon,

som ej bestämdt sig för det andeliga ståndet, sök-

te sin bildning i skolan. Högskola fanns ej. Den
bildning, som der skulle inbemtas, söktes utom-
lands, särdeles i Paris, då lyckliga omständigheter

förunnade möjligheten att vistas derstädes. Uni-

versitetet inrättades i slutet af medeltiden, och för-

avann med hierarkien, för att på strängt prote-
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siantisk grand upprättas af konung Carl IX. Ko-
nung Gustaf I med all sin kraft och djerfhet, för-

mådde ej skapa ett godt läroverk. Han bemöda-
de sig derom; men huru han lyckades, bevittnas af

hans egna yttranden och utgifna förordningar. På
Örebro möte år 1529 beslöts, att en "Lectio" i

den heliga skrift skulle dagligen hållas vid dom-
kyrkorna. Detta må anses blott för en tillämp-

ning af reformationens grandsats; men på samma
gång ansågs nödigt, att kunnigare prester i stå-

derne undervisade de enfaldige landtpresterne. Att

de kallas enfaldige gifver ej något högt begrepp om
den bildning, som brukade inhemtas före konung
Gustafs tid, om ock undervisningen närmast afsåg

den renade läran, hvilken nu predikades. En be-

ständig klagan öfver brist på kunnigt folk för ri-

kets tjenst genomgår konung Gustafs l:s regering,

och nan tvingades att bruka utländningar. Ibland

förebrår han folket, att de ej sände sina barn i

skolorna, ibland åter biskoparne, att blott odug-

1ingår utgingo derifrån. En annan gång heter det,

att menige mans bevillning till skolorna icke ut-

gick, och konungens klagan upprepas af andra

samtida vittnen. Till detta förhållande bidrog väl

i sin mån äfven missförståndet emellan konungen

och de Lutherske prelaterne. Det kom en tid, då

konungen var lika vred emot Olaus Petri, som
emot de katholske hierarkerne. Efter Gustafs död

inföllo krig, inbördes och med fremmande magter,

Erik XlV:s vansinne, Johan III:s affall ifrån sin fa-

ders verk, Carl IX:s blodiga kamp mot de snill-

rikaste män i landet; under sådana förhållanden

kunde mindre ske, hvad Gustaf 1 ej förmått ut-

rätta. Derföre fann ock Gustaf Adolf skolorna i

lägervall; men så djupt detta var, så fast var

hans föresats att upprätta dem. Han understöddes

af den kärlek för bildning, hvilken upplefde hos

den tidens magnater, och af en man, oförgänglig

i den Svenska lärdomens historia, biskopen i We-
sterås, Johannes Rudbeck. Genom hans kraftiga

bedrifvande stiftades gymnasierna, det första år

1623 i Westerås. Konungens åsigter uttalas i hans

skrifvelse till presteståndet 1620, då han klagar,

att akademien och skolorna äro illa beställde,

"förorsakandet* dermedh, att tilt Predike dmbetett

fåå finness som dedh medh nytto och vått kunna fo-

ra och förestå; men titt Regementett platt inge nyt-

tigt och instruerade. Alltså och, att icke een godh

Stadz Skrifware finness, sedan en godh Fougdte et-

ter Skri/ware å landett, och alle dhe, som anten å

Landedh eller i Stdderne Magistraten och Embeten

bekläda, dre mdstadeels så olårdhe, att och icke een

part kunna skri/wa sitt nampn ; Åhr och någon som

tust hafwer titt Studierne, så hindrass han dock
f

sompt af Fattigdom, sompt af Sochnegånger, och för-

tiööter dermedh onytleligen sinn kåsfeHge tijdh, och

tiltwenniess månge Odygder, Dryk, Swermerij, Tig-

giande, Ldttiegång och annat slijkl; Åhr och någon

sam medlen icke feelar, etter behöfwer Sochnegånger,

$å dr doch Institutionen i Academien och Skoterne

så oricktigh och elak, att ingen der kan komma till

någon erudition. Först för de månge Ferier dhee

der taga sigh före; Sådan att alle dhe, som anten j
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Academien eller Skoterne blifwa bruvkadhe, hafwe
anten wedertagett Prediko-Embetett , eller och dirige-

ratt dheres Studia ddrhdnn; Hvarföre och Institutio-

nen j Religionen någorlunda kan passera. Menn så-

som Prceceptorerne sjålfwa intett förstå heller achta,

hwadh till Regementen , eller ett borgerfigitt Lefwerne
hörer; Altså kunna dhe dett icke heller någon an-
nan tära; Och dedh som werst är, icke låta hwart
Ingenium excellera, j dedh som dedh inclinerar till

t

Ulan allt ifrån barndommen styrkiadh ifrån Rege-

mentz saker, särdeless krijgz-wdsendett , att haateft

och Misshagett till krijgz-förstånd och Disciplin bådhe

hoss Ädelt och Oadell, lika medh Ålderen IWwexer,
derigenom och Landedh är blifwett Steril och ofrucht-

sampt på nyttigt Folck, att och j des.se beswärlige

och medelzlöse tijdher, Itjkwåll större feel på Folck

änn penningar är funnetP Dessa konungens ord

upplysa tydligen hans åsigter. Han ville upprätta

läroverk för allmän medborgerlig bildning, och han

ernade aldrig förena dessa läroverk oupplösligt med
kyrkostyrelsen. Den förstnämnda afsigten utfördes

genom gymnasierna, hvilka nu började organise-

ras; den senare blef ouppfylld. Läroverken före-

nades med kyrkan, lärarne blefvo prester, bisko-

parne styresmän för skolan och den presterliga

lärdomen blef hufvudsak i undervisningen. Orsa-

ken låg, såsom lätt synes, icke i någon sådan plan

hos konungen, utan i tidens tvång, efter hvilket

konungen måste foga sig. Under biskoparnes led-

ning bildades de nya skolorna. Det fanns ej heller

någon, som bättre passade för deras styrelse, och

den lärda bildning, hvilken skulle begagnas för att

underhålla läroverken, var blott att söka inom
presteståndet. Deftill kom, att de tbeologiska kun-
skaperna utgjorde grundval för tidens allmänna

lärdom, och således ej fremmande för "politiske

personer", såsom lekmännen kallades. Det andra

hufvudstycket för undervisningen var den Grekisk-

Romerska litteraturen. Denna var lika litet frem-

mande för de andeliga, och gaf, i förening med
bibelkunskapen, åt tidehvarfvets kultur dess egna

skaplynne. Slutligen besöktes ock de nya skolor-

na framför allt af presters och i allmänhet de ofrälse

klassernas barn. Adela studerade hemma under led-

ning af enskildta lärare. Först vid universitetet

möttes ungdomen af alla stånd, ehuru gemenska-

pen emellan ofrälse studerande och .adelns söner

äfven der var ganska ringa, och adelns högre rang

strängt iakttogs. Detta stånd begagnade således

skolorna medelbar!igen; emedan deras enskildta lä-

rare voro sådana fattige ynglingar, hvilka sjelfve

erhållit sin bildning i de nya skolorna. Desse un-

ge män framträngde ofta till politiska befattnin-

gar, förvärfvade sig adelskap och derigenom till-

träde stundom till sjelfva rådsbordet. På detta sätt

uppfyllde skolorna konung Gustaf Adolfs afsigt, att

sprida allmän bildning, ehuru visserligen deras när-

maste inflytelse gällde prestbfldningen. De blefvo

ett kraftigt medel för den uppväxande medelklas-

sen, att vinna den lyftning och magt, som bild-

ningen skänker. När denna medelklass sedan allt

mera framträdde i strid med adeln, och knnde

med framgång göra detta, då den inom sig ägde
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män, i kunskaper jerangoda m»å adeln, så följer

åeraf, att läroverkens politiska inflytelse ej var

obetydlig. Ifrån dem utgingo desse ofrälse män,

kvilka bildade en ny adel, den gamlas motstånda-

re ocb slutligen dess besegrare. Deras vigt var

så mycket större, som lärdomen och den praktiska

skickligheten voro nära förenade. Man finner me-
ra än en minister och rådsherre , hvilken börjat sin

bana såsom skollärare eller professor. — I afseen-

de på läroämnena fortsattes samma system, som
framträder i Sveriges första skol-ordning , det är

kyrko-ordningen af år 1571. Der föreskrifves ka-

techesens och bibelns studium , samt af de Romerska

författarne Terentii och Plauti komedier, jemte Ci-

ceros bref, hans afhandling de Officiis och slutli-

gen Virgilius. Derlill lades JEsopi fabler, ntom

grammalikalisk underbyggnad. Latin talades och

skrefs, samt Latinska verser lärdes utantill; men
Grekiskan tillhörde ej skolaus ämnen. Dereinot öf-

vades ungdomen i sång. Att denna förordning bu-

rit föga frukt förnimmes af konung Gustaf Adolfs

klagan. På den grund, som emellertid fanns, bygg-

de han och hans män. Nu framträda, såsom nya

läroämnen, Grekiska och Hebräiska språken, ma-
thematik och logik, naturkunnighet och historia.

Det talas om lärare i "ethicis och politicis", och

rektor skulle läsa "Physicam och Astronomiam.
n

Fullständiga gymnasier ernade konungen upprätta i

Åbo och Linköping, halfva gymnasier eller trivial-

skolor i Westerås, Wexjö, Skara, Wiborg, Kal-

mar, Uernösand och Uleåborg, oberäknadt fur*tcn-

dömet, der inrättningarne berodde af enkedrottnin-

gen. Sådan var den allmänna planen, uppgjord år

1620. Utförandet motsvarade icke alldeles konun-

gens mening. I hufvudsaken ligger denna plan lik-

väl till grund för läroverkens sammansättning, än-

da intill våra dagar. Efterhand bildade sig skolan i

tvenne afdelningar, gymnasium och trivialskolan,

skiljda från hvarandra; men under gemensam öfver-

styrelse. Sammanhanget med kyrkan blef allt när-

mare, och prest bildningen en hufvudsak, utan att

likväl den allmänt medborgerliga syftningen för

skolorna gick förlorad. Något har den likväl lidit

deraf, att tidens bildning utvidgat sig och de prak-

tiska studierna fordra en större plats i undervis-

ningen. Redan före gymnasiernas inrättande fin-

nes en skol-ordning af år 1611; sedan utkom en

ny af år 1649, begge på Latin. 1 den sistnämn-

da behandlas gymnasierna serskildt; skillnaden fanns

redan emellan dem och trivialskolorna. Båda för-

delades i klasser; årliga kurser och flyttningar be-

stämdes, användandet af repetitörer tilläts, och

apologistskolan visar sig redan såsom en egen
klass. Kort efter denna skol-ordning erhöllo lä-

rarne sin löne-reglering, år 1652. Konung Carl XI
förnyade skol-ordningen år 1693, och detsamma
gjorde äfven frihetstidens regering år 1724. Då
1649 års skol-ordning snarare mol verkar än be-
fordrar skolornas beroende af episkopal-slyrelsen,

•ch konung Gustaf Adolf talar om en "Politicus",

som borde dela biskopens styrelse öfver skolan,

samt skol-ordningen år 1693 ger stifts-styrelsen

rätt att föraslå lärare, så låter 1724 åra förord-

ning sagde myndighet utnämna dam. Samma per-

soner, hvilka sjelfve voro lärare, tillsatte nya lä-

rare och förnyade sålunda sitt eget kollegium.

Stundom följdes den ordning, att vissa större lö-

ner åtföljde vissa lärareplatser, hvartill lärarn*

förflyttades efter ålder i tjensten, icke efter åda-

galagd skicklighet i de serskildta vetenskaperna.

Det senare förhållandet är numera försvunnet. Nit-

tonde århundradet har frambragt tvenne nya skol-

ordningar, åren 1807 och 1820. Deras utmärkan-

de drag är, att apologistskolan erkännas såsom

ea egen art af allmänt läroverk. Men den behand-

las olika; år 1807 såsom en del af den allmänna

skolan, 1820 såsom söndrad derifrån, ehuru med

samma styrelse. Den sistnämnda skol-ordningen är

ännu gällande; men starka röster hafva höjt sig,

med fordran på en alldeles ny anordning af läro-

verken. Det begäres nya methoder, klass-indel-

ningens utbyte emot ämnesläsningen, fri flyttning

i stället för årliga kurser, rättighet för lärjungar-

nes målsmän , att undantaga vissa ämnen , ett ökadt

afseende på den praktiska bildningen, m. m. En

stor kommitté har behandlat saken, och en mängd

stridskrifter hafva utkommit. Men ännu står den

gamla skolan oförändrad. Den är i åtskilligt lik Gu-

staf Adolfs läroverk; i andra delar olik dem. I

sakernas närvarande skick utgöres elementar-läro-

verket af gymnasier och trivialskolor, samt i uni-

versitets-städerna kathedralskolor, hvilka motsvara

begge de förstnämnda; vidare lägre lärdomsskolor,

hvilka utgöra trivialskolor till hälften, apologist-

skolor och smärre skolor i städerna, af samma art

som apologistskolan, beräknade på olärd, borger-

lig bildning, och slutligen folkskolorna. För dessa

senare har ej funnits någon allmän plan förr än i

våra dagar. Riksdagen 1840 har i detta fall gjort

epok. Då anslogos medel för en allmän folkun-

dervisning, och grundritningen dertill uppdrogs i

en kongl. stadga år 1842. Alla dessa läroanstal-

ter bero af presterskapets, hufvudsakligen konsi-

storiernas och biskoparnes uppsigt. Vid de min-

dre stads- och sockneskolorna är församlingens

pastor lärarnes närmaste förman. Dessa äro ofta

prester och beräkna, äfven förr än de vigas till

prester, presterliga tjenstår. En gemensam upp-

sigt, likväl utan någon styrande magt, tillhör skol-

revisionen, af deputerade från läroverken, hvilka

sammanträda på vissa tider. — I bredd med de gam-
la skolorna har uppväxt krigs-akademien på Carl-

berg, ett läroverk med militärsk styrelse och be-

räknadt för krigsyrket, nya elementarskolan i

Stockholm, inrättad såsom profskola för de* nyare

met boderna, och oberoende af konsistorial-styrel-

sen, det s. k. Athsenmum i Gefle, jemte enskildta

stiftelser af flera namn. Serskild uppmärksamhet

har ibland dessa ådragit sig den s. k Hillska sko-

lan på Barnängen, invid Stockholm, bildad efter

nyare grundsatser, helt olika de gamla offentliga

inrättningarne; äfvenså lyceum i Upsala, Lund och

Stockholm, samt i nyaste tider rea 1-gymnasierna.

Dessa sistnämnda inrättningar afvika mindre än
Hillska skolan och nya elementarskolan från de

gamla skolorna. Derati stämma de alla öfverens,
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att de motsvara heta det gamfe läroverket, Mde
skela och gyataaeium»
EtomeatoMlMia motsvarar i Sverige icke blott

n>t allmänna begreppet elementar-läroverk, atan

med detta namn betecknas äfven en egen läro-

anstalt, den s. k. nya elementarskolan i Stockholm,

inrättad år 1827, såsom en profskola för ett nytt

anordnande af rikets läroverk, ifrågasatt af kom-
mittén tor granskning af rikets undervisningsverk.

Den skiljer sig ifrån de gamla skolorna i flera

fall. Först är den icke, såsom dessa, indelad i

strängt åtskiljde klasser, hvar och en med sitt

lärornm och lärare. Den samlar deremot alla lår-

jungarne i ett rom, der bvarje lärare i sitt ämne
undervisar alla klasserna. En annan skillnad är

den, att läraren icke blott omedelbarligen under-

visar, atan äfven tillsätter s. k. monitorer. Det

är vcxelundervisningen
,

tillämpad på lärdomssko-

lor. Den tredje olikheten är, att undervisningen

i fremmande språk börjar med de moderna och

först efterhand öfvergår till de gamla språken,

samt att dessa gamla språk kunna på begäran un-

dantagas från undervisningen. Tyskan är det frem-

mande språk, som börjar läras näst efter moders-

målet, derefter Latinet, Grekiskan, Fransyskan,

Engelskan och Hebräiskan. Denna skola har ock

kortare ferier, samt s. k. fri flyttning, så att lär-

jungarna flyttas ur lägre klass till högre, så snart

de aflagt examen uti alla for den stadgade läro-

korsen börande ämnen, och sådan examen får ser-

skildt aflaggas för hvarje läroämne. I de gamla

skolorna företages deremot blott allmän årsexamen

och på samma gång flyttning. Slutligen begagnas

för skoltukten s. k. anmärkaingsböcker, der hvar-

je lärjunges uppförande dagligen antecknas; men
kroppslig aga förekommer blott såsom undantag.

Elementarskolan är grundad på ett eget statsan-

slag och styres af ea serskild direktion, hvilken

bestämmer efver lärare-platserna. Skolan är be-

räknad för 100 lärjungar. År 1836 afsändes där-

ifrån för första gången elever till universitetet ef-

ter fullständigt genomgången kurs. Största anta-

let har dock afgått, på andra vägar, till handel

•en näringar, till militär-läroverken och till an-

dra undervisnings-anstalter.

Eleenora Catharina, dotter till Johan Kasimir

och Carl Gustafs syster. Hon var jemnårig med
drottning Christina och hennes lekkamrat, hvårföre

hon också mycket gynnades af henne. Den unge

landtgrefven af Hessen-fiscbewege , Fredrik, friade

till henne, då hon, ännu var endast 14 år; men

emedan han var känd som "ostadig, egensinnig och

påflugen", fick han af pfaltzgrefven ett tvärt af-

alag. Han uppgaf likväl icke sin plan, atan för*

nyade frieriet och blef slutligen förmäld med henne

år 1646. Hon hade emellertid låtit förföra sig

af en Fransysk lutspelare, Buchon, och följderna

af hennes föl tvungo henne, att straxt efter bröl-

lopet upptäcka det för sin gemål, hvilken hade

det ädelmodet att förlåta henne. Deras äktenskap

Mef, sam man lätt kan föreställa sig, icke lyck-

ligt, och i sina bref till svågern, Carl Gustaf, un-

iftrtttiknar han sig "der arma Fritt" eller "Frederéc

k maHevrwx* Han dog år 1655, endast 38 år
gammal, utan söner, och bens enka, som öfver-

lefde honom i 37 år, emedan hon dog d. 3 Maj
1692, i en ålder af 66 år, hade den sorgen, att se

en sin dotter förnya hennes eget felsteg; men på
ett ännu mera uppenbart sätt, och derigenom för-

lora både sitt anseende och Sveriges krona. (Se:

JuUana.)

Klers, Johan, kansli-råd och R. af N. 0., död
d. 20 Nov. 1813, i en ålder af 84 år, känd ge-
nom sin beskrifning öfver Stockholm, ett i topo-
grafiskt och historiskt hänseende ganska förtjenst-

fullt arbete. I sina yngre år en lycklig dilettant

i vitterheten, författare bland annat af ett poem:
Mina Tårar, som vann priset i vitterhetsakade-

mien. Har för ö frigt utgifvit tvenne serskildta poe-
tiska samlingar: Mina Försök och Glada Qväden.

Elfbro, ett jernbruk, i Warnums socken af Werm-
lands län, uppbygdt år 1656. Det har 2 härdar,

1,075 skepprd priv. årligt smide och 105 skepp:d

frälsesmide af köpe-tackjern. Skeppar på Göthe-
borg. Hammarskatten utgör 9 skepp:d 14 Hsp:d.

Ägare: O. L. Ericsson. Bruksstämpeln: O: P: S:

med ett E öfver och ett P under, inom en cirkel.

Klfdal eller Klfvedal, ett härad i landskapet

Wermland, utgöres af följande socknar: Ekshärad,

med Råda, Sunnemo och Gustaf Adolfs kapell, samt
Ny eller Klfdal med Dalby, och Norra och Södra

Finskoga kapell. Häradet består af lt2 T
'

7 mtL, och
har 18,163 invånare. Dess areal utgör 1,002,060
tunnland, af bvilka 69,650 äro sjöar och kärr.

Häradet utgör tvenne tingslag, nemligen öfre Elf-

dals och Nedre Elfdals, samt i förening med öfre

Frykdals tingslag en domsaga; men deremot med
hela Frykdals härad ett fögderi, under namn af

Norrsysslets.

Klfdal, ett kontrakt, hör till Carlstads stift och

Wermlands län, samt innefattar de i Elfdals hä-

rad belägna socknar.

Klfdal eller T*y 9 en socken med Dalby, samt

Norra och Södra Finnskoga kapell, belägen i of-

vannämnde kontrakt och härad, 13 J mil N. från

Carlstad, vid Klarelfven, hör till 3 kl. konsist;

blef först år 1831 ett serskildt pastorat, med nämn-

de annezer. Den består af 17 44 mtl. och har

2,435 invånare; dess areal utgör 190,119 tunnl.,

hvaraf 5,500 äro sjöar och kärr. Adr. Carlstad.

Elfdalen, en socken, med Evertsbergs kapeH,

hör till 2 kl. konsist., är belägen i Mora kontrakt

af Westerås stift, Ofvan-Siljans fögderi af Öster-

Dalarne och Stora Kopparbergs län , 1 1 4 mil N.V.

från Falun. I denna socken yppades år 1668 för-

sta anledningen till den olyckliga trollransakain-

gee, genom pastor L. P. Elvins, hvilken, d. 5 Juli

s. å., inberättade till biskopen i Westerås, att en

åtta års flicka ditkommit ifrån Lill-Herdals soc-

ken, som der lärt trolla af en piga och fört fle-

ra barn till den onde. Fredagen efter Bartholomei-

dagen s. å. blefvo 7 personer här i socknen hals-

huggna och brände.— År 1 686 om sommaren an-

lände konung Carl XI hit ridande. Den 13 Juni,

eller andra söndagen efter helga trefaldighet, bivi-

stade konungen gudstjänsten i Elfdals kyrka, der
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ingen Svensk konung förnt varit. Han gaf 20 du-

kater i båfven åt de fattiga och 400 daler s. m.

till kyrkans utvidgande. Efter gudstjcnsten öfver-

var konungen ett bröllop i kyrkobyn, der nan

gaf 20 dukater åt bruden, med hvilken han dan-

sade. En qvinna, som spelade nyckelharpa, fick

6 dukater. Nyckelharpan förvaras vid porfyrver-

ket, äfven bröllopshuset i kyrkobyn hålles i stånd,

och bibehåller, genom en inskrift, minnet häraf.

— Konung Gustaf I hade, på sin flykt, tagit den-

na vag ifrån Mora till Lima. Carl XI frågade,

nnder sitt vistande härstädes, Dalkarlarne om den

svåra vågen, och fick till svar: "Vågen är god

nog. Vi vilja ej hafva honom bättre i denna

ort; vi slippa här så väl fram som kung Gösta

före oss.
n (Om denna socken se äfven Buscho-

vius, Daniel.) — Allmogen i socknen är särdeles

idog och händig, samt förfärdigar båtar, laggkärl,

askar, skåp, kistor, såll, väfskedar, m. m., hvar-

med Dalkarlen utvandrar till andra orter i riket.

— I denna socken märkes: Elfdals porfyrverk (se

nedanför). Storkars silfvermalras-skärpning, upp-

täcktes år 1734. År 1743 blef, enligt kongl.

bergs-kollegii tillstånd, ett intressentskap dertill

inrättadt, hvilket bestod af 69 lotter. Denna skärp-

ning bearbetas nu ej mera. Rotenskans, vid Rot-

elfvens utlopp i Öster-Dalelfven nära Rotsby , blef

uppkastad år 1677 vid Danskarnes infall från Nor-

rige. Sockenboerne höllo då här 100 mans besätt-

ning; endast några lämningar äro nu qvar af skan-

sen. En annan skans uppkastades förut inom sock-

nen i Carl X:s tid, under kriget emot konung Fre-

drik III, då Norrmännen in föllo i Herjeådalen och

Jemtland. Rotenby gränsetull är indragen. Om
Långö jernbruk, se detta ord. — Öster-Dalelf-

ven flyter genom socknen och delar den i tven-

ne lika stora delar. Endast i trakten af densam-

ma träffar man bygd och odlingar; det öfriga

är vildmark. Af andra vattendrag märkas Rote-

elfven, Wanån och Tjenån. Stora landsvägen föl-

jer Dalelfven ända till Åsbyn, hvarefter ridväg vid-

tager åt Särna. Bland porfyrbergen äro Blid-

berg, Rännås, Mitten och Lokaberget de vigtigaste.

Vid Rotelfveo ligga de ödelagda Rotendals gruf-

vor, hvilka varit bearbetade på blyglans, hållande £
till f lod silfver på centnern. Elfdalen och Everts-

berg bestå af 25 j- mtl. och hafva 3,312 invånare.

Deras areal utgör 490,212 tunnl., af hvilka 40,000
äro sjöar och kärr. Adr. Falun.

Elfdala porfyrverk , i ofvanstående socken, $
mil norr om Elfdals kyrka, vid byn Näset. Pro-

sten Er. Näsman, kyrkoherde i Elfdalen, emellan

åren 1715 och 1744, var den första som lemna-

de underrättelse om porfyren. Bergs-kollegium

lät i anledning deraf företaga undersökning, år

1731, uti Klittberget och Wåmhus-skogen. De
första författare, som nämna porfyren i Elfdalen,

äro landshöfdingen frih. Tilas, i sin Stenrikets hi-

storia och i Sveriges mineral- historia, samt berg-

mästaren Gronstedt i sin mineralogi. Allmogen
kallar denna stenart koppsten eller kopyttsten. Ef-

ter ytterligare undersökningar år 1785, blef ett

bolag ingånget att förädla porfyren. Stiftaren var

riksrådet grefve Bjelke, hvilken, såsom ordföran-

de för sällskapet Pro Patria, nnder missväxtåren

1772 och 1773 sysselsatte sig med utdelningen af

understöd för Elfdalen och andra socknar i Da-

larne. Detta bolag bestod i början af 1,500 ak-

tier till 5 R:dr stycket, hvilka flere gånger uppbu-

ros. Ändtligen kunde arbetet börjas år 1788. Då
varande studeranden, sedermera öfver-direktören

E. Hagström, blef verkets styresman, och bidrog

till dess inrättning. Ändamålet dermed var, att till

nytla och prydnad förädla de vackra inom denna

socken funna porfvrarter och förskaffa sockenbo-

erne någon förtjenst. Platsen, som inköptes till

verkets anläggning, tillhörde Näsbyn; denne ligger

midt ibland porfyrforotten , hvilka sträcka sig på

alla sidor. På de stora block, som blifvit spräng-

da ur berget, borras en rad hål, hvarefter styc-

ket sedan sönderkilas och brytes i mindre delar,

hvilka grofhuggas på stället, transporteras till ver-

ket och der sågas, formas, slipas och poleras.

Smärre stycken, hvilka passa till urnor och dylikt,

både grof- och finhuggas i grufvorna, innan de

föras till verket. De förnämsta porfyrbrotten äro

i Blyberget, Klitten, Dysberget, Brunsberget, Ränn-
åsarne, Norderåsen eller Orlock, samt vid Åsen,

der graniteli-porfyren tages. I elfven och vid dess

stränder finnes isynnerhet den gröna porfyren; vid

byn Gåshvarf fanns år 1823, efter mycket sökan-

de, det stora porfyrblock af omkring 600 skepp:ds

tyngd, hvaraf den stora vasen utanför norra faca-

den af Rosendals lustslott uthöggs, och fullborda-

des 1825. Mekaniken, inrättad af förutnämnde Er.

Hagström, består af en genom alla tre våningarna

af huset gående vändstock, drifven af vattenkraft,

och derifrån remtrissor gå åt alla håll, hvarige-

nom svarfning och slipning förrättas. Här tillver-

kas äfven bordskifvor af mosaik , hvartill man bar

ej mindre än 64 slags porfyr att använda. — Ver-
ket inköptes af dåvarande kronprinsen Carl Johan,

såsom hans enskildta egendom. Arbetena förrät-

tas af bönderne i socknen, såsom binäring; ver-

kets anläggare, Er. Hagström, inöfvade dem häri

till en förvånande grad af skicklighet. Den första

urnan, som tillverkades vid Elfdals porfyrverk, för-

varas på Drottningholms slott, med en inskrift. Bland

här utförda arbeten bör äfven nämnas piedestalen till

konung Gustaf Ill:s bildstod. Till utrikes orter haf-

va dessutom åtskilliga här förfärdigade konstarbe-

ten blifvit afyttrade. Verket bar egen försäljnings-

bod i Stockholm. — Nära porfyrverket upptäck-

te Hagström en mineralkälla. Vattnet, pröfvadt

af prof. Gistrén, är jernhaltigt och något hepa-
tiskt. Ett brunnshus är der uppfördt.

Elfknrlebv , en socken, belägen i örbyhus kon-
~

trakt och härad, Upsala stift och län, 7 mil N.N.V.

från Upsala, vid Saltsjön, hör till 3 kl. reg. Sock-
nen skiljdes från moderkyrkao Tierp uti drottning

Christinas tid, emedan de lågo så nära hvarandra.

Den gamla kyrkan skal) varit byggd år 1478. I

socknen är en sparbank inrättad. Dalelfven, som lö-

per genom socknen och faller ned med ett så starkt

brusande ut i hafvet, får här namn af Blfkarleéf-

ei/ven. Vid byn Elfkarkby synes en lång holme audt
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i elfvea, hvilken, uti konung Jotan Dhs tid, skars af

floden från fasta landet på vettra sidan, der floden na

starkast löper ned och årligen skär bort något af den

lösa sandbacken. För hindrad© år sedan berättade

gammalt folk, att man i deras barndom kunnat gå
öfver från landet på ett starkt sågbräde till den-

na holme, der nu den stridaste och starkaste ström-

men störtar fram. Der finnes ett herrligt fiske af

allehanda slag; men isynnerhet lax och nejonögon.

Om denna lax säges i ett gammalt ordspråk:

"Hjelmare gädda och Sötare brax,

Målare sik ocb Elfkarlby lax,

År bästa fisk i Sverige tags."

Socknen forer i sitt vapen en lax, inom en bru-

sande ström. — Socknen består af 43 mtl. och

har 2,217 invånare. Arealen ntgör 42,051 tonni.,

af hvilka 4,800 äro sjöar och kärr. Adr. Tierp.

åClfkarleby, en kungsgård, by och marknads-

plats, i ofvannämnde socken, vid gränsen emot

Gestrikland, 2 4 mil från Gefle, der Dalelfven fly-

ter in i bafvet, och bildar ansenliga vattenfall. Här

finnes ett betydligt laxfiske, tillhörigt kronan och

ntarrenderadt emot ungefär 211 iisp:d salt lax, att

betalas efter markegång. För detta laxfiske skull

uppkom, i slutet af femtonde århundradet, ett krig

emellan konung Johan II och Sten Christerson Oxen-

stjerna till Salsta. — En prydlig bro är här upp-

förd under konung Carl XlU:s tid. Redan år 1715

blef Elfkarleby allmänning till detta ändamål myc-

ket uthuggen. Stockarne fördes fram och början

gjordes med byggnaden; men kom ej till fullbor-

dan, utan stockarne blefvo sedan sålda. — På Elf-

karl-ön har grosshandlaren Elfbrink och brukspa-

tron Ch. Tottie stiftat en vezelundervisnings-skola

för 80 barn.

Kltl&aurleft, ett jernbruk i Elfkarleby socken af

Upsala län, 8 mil från Upsala, 2£ mil från Gefle.

Emellan åren 1659 och 1669 blef detta ställe upp-

bygdt af kamreraren Depken, på en ö i Dalelfven.

Han erhöll för sitt första kända försök år 1675,

att undér vattenhammare smida ankare, privilegium

att anlägga Söderfors bruk. lians svågrar Leyel

och deras arfvingar, hvilka jemte honom voro in-

tressenter, öfvertogo sedan egendomen och inne-

hade den till 1772, då den såldes till grosshand-

laren Thom. Tottie och innebafves nn af brukspa-

tron G. Tottie. Bruket har 4 härdar och 1,850

akepp:d priv. årligt smide, af eget tackjern. Ham-
marskaften utgör 18 skepp:d 10 lisp.d. Vid bru-

ket finnes äfven spiksmide. Skeppar på Stockholm.

KMÅaffen, en sjö i Nora bergslag, är, näst Svart-

elfven, det högsta vatten i Westman!and, Werm-
land, Nerike, öster- och Westergöthland. Den lig-

ger 439 fot högre än Östersjön.

KMaltfver (Marcbantia polymorpha) , den största

och mest sammansatta af våra lefvermossor, före-

kommer på odlade ställen vid hus och på svedjeland

öfver hela riket; en större artförändring äfven på
fuktiga ställen, särdeles i kärr-ängar. Den begag-

nas i några landsorter såsom botemedel mot s. k.

eJfbläster.

Klffcoa, annex till Sveg, i Jemttands södra kon-

trakt af Härnösands stift, beläget 13 mil 8. från

Östersund. Har namn af en liten tvär-elf, som
infaller härifrån nordvest i Ljusnan, straxt ofvan-

om kyrkan. Efter gammalt talesätt betyder elf-os

eller elf-ros ett åmynne. Vid Rismyra by har

fordom stått en skans eller jordvall, hvilken ut-

gjorde ortens försvar under krigstider; men är län-

gesedan förstörd. Vid språket inom denna socken

förtjänar anmärkas den stora skillnaden emellan kar-

larnes och qvinnornas uttal. De förra tala mycket
långsamt och likasom draga ut orden; men de se-

nare deremot ovanligt fort — Socknen består af

12-J mtl. och har 975 invånare. Dess areal är

inbegripen i Öfver-Hogdals. Adr. Östersund.

Elf»backa , ett jernbruk i Elfsbacka socken af

Wermlands län, uppbygdt 1642. Det har 5 här-

dar och 3,266 skepp:d 13 lisp:d priv. årligt smi-

de, samt något manufaktur-smide af eget tack-

jern, och skeppar på Götheborg. Hammarskatten
utgör 32 skepp:d 13 lisp:d 7 marker. Bruket äges

af G. D. U. Groneborgs sterbbusdelägare. Smides-

stämplarne äro 4, nemligen: HK (sammanbundet),

E, SH, E, hvardera inom en cirkel af punkter.

Elfsbacka, annex till Nyed, beläget i Nyeds kon-
trakt af Carlstads stift, 4£ mil N.N.O. från Carl-

stad. Kyrkan är byggd 1731. Socknen består af

4 TV mtl. och har 1,012 invånare. Arealen upp-

tages under modersocknens. Adr. Garlstad.

Elfsborg-» ett län i Götha rike, omfattande hela

Dalsland, hvilket består af 5 härader, med 1 stad

och 43 socknar, samt vestra och södra delarne af

Westergöthland, eller 13 härader med 4 städer

och 160 socknar, utom åtskilliga sockenandelar

i begge landskapen, hvilka tillhöra socknar inom
andra län. Det är vidare indeladt under tvenne

lagsagor med 6 domsagor och uti 6 fögderier, med
27 länsmansdistrikt. Länet gränsar i norr och nord-

ost till Wermland och Norrige, i vester till Gö-
theborgs och Bohus län, i söder till Hallands län,

samt i öster till Jönköpings och Skaraborgs län.

Det skall innehålla uti arealvidd ungefärligen 120
qv. mil, deraf sjöar, strömmar, träsk ocb kala

bergssträckor anses upptaga omkring 50 qv. mil,

så att den jordyta, som är odlad och möjlig af

odling, eller är skogbeväx t och tjenlig till plan-

tering, samt för öfrigt har vegetation, torde sva-

ra närmast emot 70 qv. mil. Denna beräkning

af arealrymden är grundad på Hermelins och an-

dra äldre kartor. Enligt af Forsells nyare karta

öfver Skandinavien, skall deremot Elfsborgs läns

arealvidd uppgå endast till något öfver 114 qv.

mil, hvilket äfven torde vara det rätta, när den

del afWenern, hvilken kallas Dalbosjön och eljest

kan räknas till länet, oteslates från beräkningen.

— År 1697 söndrades Götheborgs stad, med Askims

och Säfvedals härader samt ön Hisingen, från de

13 härader, som nu egentligen utgöra Elfsborgs

län, hvilket åter år 1680 tillöktes med Dalsland,

och under tiden blifvit kalladt Wenersborgs höf-

dingedöme. Landsböfdingen skulle, enligt ständernas

författning af år 1756, alltid vara en militärperson.

Inom länets Westgötha-del utgöra de flesta hära-

der, hvilka gränsa till Skaraborgs län, slättbygder;

men det Ofriga, särdeles mot Småländska sidan

,
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är htgHedt, bergig oek stogbevfttt samt fullt af

små sjöar, kärr och mossor. I nordvestliga delen

är jordmånen fruktbar; men allt svagare och an-
dre bördig, ja mera man aflägsnar sig från Götha

elf eeh isynnerhet ja närmare man kommer Hal-

land och Småland. Hafved-näringar äro: i aJlmän-

faei boskapsskötsel, samt åkerbrak på slättbygden;

mea för öfrigt väfverier, gårdfarihandel , braks- och

fabriksrörelse. Bland flere bi-aäringar här i länet

må nämnas: kerslor, åtskilliga trädarbeten, lie-

och skär-smide, timmermans- och murare-arbeten,

biskötsel, fiske, sjöfart och handel. Liksom länet

till sin naturbeskaffenhet visar mycken olikhet, så

finnes ock hos folket många skiljaktigheter i både

lynne och närings-verksamhet. Laglydnad, foglig-

het redlighet, arbetsambet och sparsamhet fiaaer

man öfverallt. Bergs- och skogstrakternas inbyg-

gare äro äfven här resligare, raskare och lifiiga-

re, än slättbygdernas. Allmogen på Dalsland, sär-

deles i södra delen deraf , saknar händigbet i han-

daslöjder, deremot finnas trakter af Westgötha-

delen, der allmogen icke allenast besitter åtskillig

slöjdfårdighet, stundom konstfärdighet, utan ock

använder densamma antingen som hofvudnäring, el-

ler såsom en vigtig binäring. Westgöthen
,
idog och

på det hela vänlig, är i allmänhet böjd för han-

del och lättare eller mera fina arbeten. Väfnads-

industrien, hvilken är större härstädes än i nå-

got annat län i Sverige, utgör hufvudnäringen

inom södra delen af länets Westgötha-andel; men
isynnerhet inom Marks, Kinds och Åhs härader.

Man tillverkar bomalls-, linne- och blaggarns-

väfnader, vadmal och andra ylletyger; m. m., an-

tingen af hemspunnet eller inköpt garn, samt band,

dukar, täcken, mössor, tröjor, strumpor och van-

tar. Tillverknings-beloppet af endast de förstnämn-

de 5 värnadsslagen, uppgick år 1842 till 7,091,674

alnar, eller omkring 3 gånger så mycket som
tillsammans inom de 14 andra rikets län, i hvilka

väfnads-industrien idkas mer än till husbehof. Den

s. k. gårdfarihandeln , som, i sammanhang med
väfnads fliten, utgör en hufvudnäring för de södra

trakterna af Westgötha-delen, äj väl icke allde-

les ensam i sitt slag; men dock den enda i riket,

som grundar sig på serskildta rättigheter, hvil-

ka, af ålder förunnade de 7 sydöstra häraderna:

Gäseneds, Wedens, Bollebygds, Marks, Knids, Åhs

och Redvågs, begagnas na mera nästan endast af

de tre sistnämndes hemmansbrukande allmoge , hvar-

emot allmogen i de andra sysselsätter sig hemma
med tillverkningar för gårdfarihandeln, isynnerhet

inom Marks härad, der största delen af väfnaderna

tillverkas. Härförntan finnes inom länet: Sågverk,

med tillverkningsvärde af angefar 150,000 R:dr

årligen; 2 skeppsvarf, med omkring 7,000 Rrdrs

inkomst årligen; 27 tegelbruk, med 15 till 16,000

R:drs tillverkningsvärde; 3 pappersbruk, med 5,000

Rrdrs årlig tillverkning; 1 glasbrak, med 20,000

R:dr dito; 3 mekaniska bomullsspinnerier, med
280,000 R:dr dito; 1 mekaniskt konstväfveri, med
100 till 170,000 R:dr dito; 1 klädesfabrik, med
82,000 R:dr dito m. m. — Uti rättegångs-årender

bor länet under Götha hefrätt, samt Westgétha och

Dals lagsaga, ecå består af 6 domsagor och (ol-

jande härader, ntmL: 1) Flaadre, Wäne, Wädtte,

Bjerke, Ale; 2) Åhs, Gäseneds, KaJlings; 3) Kinds,

Redvägs; 4) Marks, Wedens, Bollebygds; 5) Toss-

bo, Wedbo; 6) Nordals, Sandals och Walbo hä-

raden I anseende till ekonomiska styrelsen, i 6

fögderier, efter aamma indelning som domsagorna.

Uti ecklesiastikt afeeende är länet fördeladt under

Skara, Götbeborgs och Carlstads stift och innefat-

tar 52 pastorater, 166£ annexer och 5 stadsfor-

samlingar. Länet utgör 114,5 qv.mil, innefattan-

de en nreal af 2,631,044 tunnl, af hvilka 305,834
äro sjöar och kärr, samt 4,190 J mtl. samt 6,732

tunnl. jord, tillhörig städerna. Dessa äro: Weners-
borg, Åmål, Alingsås, Borås och Ulricehamn. Lä-
nets hela folkmängd uppgår till 221,034 perso-

ner, hvaraf på landsbygden bosatte 211,708 och

i städerna boende 9,326.

EHefttore;» GisinUt. Detta fäste var beläget

utanför Götheborg, emellan den s. k. Klippan och

Röda sten, på en höjd der ännu grushögar synas,

och nära vid Elfsborgs kungsladugård. Fästet kal-

lades fordom Elfvesborg och Åliesöorg, samt var

ett gammalt kononga- och jarla-slott; men slut-

ligen en vigtig gränsfästning emot Danmark och

Norrige, då det förra ägde Halland, och det se-

nare Wiken eller Bohuslän. Man förmodar att

Birger Jarl anlagt Elfsborg år 1260. I konung
Erik XIII.s jordbok räknas det bland Sveriges

slott och län. Under Kalmare- unionen blef det

flere gånger belägradt och intaget. År 1436 an-

kom Engelbrekt med sin här utanför Elfsborg, ocb
tillsade Danske kommendanten derstädes Matbs von
Kålen, att ofördröjligen vara Engelbrekt till mö-
tes. Von Kålen inställde sig. Engelbrekt förestäl-

ler honom då med kraftiga ord , att han såsom ut-

länning icke vore berättigad, i anseende till stäa-

dernes nyligen gjorda fördrag med konung Erik

XIII, att innefaafva något af Sveriges slott och
län, utan att han na genast borde lemna detsam-

ma. Von Kålen vägrade i början; men ingick slut-

ligen i dagtingan , att få tills vidare behålla slot-

tet, utan att befatta sig med styrelsen af länet.

Samma år måste ofvannämnde kommendant upp-
gifva fästningen åt marsken Carl Knatsson, hvil-

ken år 1439 tog den ifrån Henrik Sneokenborg
och anförtrodde befälet åt sin balfbroder Thare
Stenson Bjelke. Elfsborg blef åter belägradt på
konung Erik XUI:s befallning , af Norrmännens an-
förare Johan Umreis, hvilken, efter 10 veckors

förlopp, blef af herr Thure så slagen, att baa

med möda kom undan på en liten båt. 1 Maj må-
nad år 1452 belägrades Elfsborg af konung Chri-

stian I. Det innehades då af Gustaf Olofsson Sten-

bock, hvilken förut blifvit kallad till Waåetena,
och der af Carl Knatsson förmanad till trohet. År
1455, pingsttiden, belägrade samma Danske konung
åter Elfsborg; men marsken Thord Bonde nöd-
gade honom begge gångerna, att med förlust upp-
bäfva belägringen. Konung Christian I försäkrade

år 1457 Sveriges rikes ständer, att, när han blef-

ve konung, skalle han till Sverige öfveiieraea Elfs-

borg. En lika försäkran afgaf konung Christian
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fl år 1520. Irar Greens tjenart fanefcade Elfs-

borg år 1471, då det intogs af Westgötharae,

noder Otto Thorbjörnsson. Vid slutet af 15:de

århundradet var Svante Sture" höfvidsroan härstä-

des, innan han Wef riksföreståndare. År 1502 upp-

gafs Elfsborg, genom hederlig dagtingan, åt Danske

kronprinsen Christian (sedan konung Christian 11),

hviikcn då, oaktadi alla löften, lät mörda besätt-

ningen och uppbränna fästningen samt allt hvad

som var brännbart. Den sattes åter i stånd, och

blef år 1523 eröfrad af konung Gustaf I. Han
var äfven här år 1541, då han utfärdade ett

bref angående sina barn och sio hofhållning. Ko-
nung Gustaf I befallte år 1559 att fästningen

skulle förbättras. Konung Erik XIV, stadd på sin

resa till England, för att fria till drottning Eli-

sabeth, hade år 1560 ankommit till Elfsborg, då

han har erhöll underrättelse om sin fars, konung
Gustaf I:s död och måste således vända om. Sivard

Kruse blef ståthållare därstädes, i denna konungs

tid; besättningen var rask och slottet försedt med
alla förnödenheter. Kruse var med konungens till-

stånd frånvarande, och Erik Kagg satt i hans

ställe. Danske konungen Fredrik ankom då hit år

1563 med 28,000 man, och företog belägringen

på inrådan af gtefve Gyntber af Schwarzbarg,
kallad den stridsamme. Som staden var en öppeu

ort, så satte invånarna sjelfve eld derpå, och

drogo sig in i slottet. Erik Kagg blef uppma-
nad att gifva sig; men han svarade, att han ville

göra motstånd så länge nan förmådde. Belägrin-

gen företogs d. 21 Aug.; många af Danskarne

sjuknade, men då Kagg ej erhöll någon undsätt-

ning, dagttngade han d. 4 Sept. Besättningen fick

tåga till Sverige; men han sjelf, med några flere

af adeln, måste gifva sig fångne. Bytet var

ansenligt, emedan alla kringboende egendomsägare

bittert sin egendom; hvilket allt konung Fredrik

skänkte, tillika med slottet, åt grefvea af Schwartx-

burg, till de öfriga Danske befålbafvarnes stora

afund. Danske fältherren Göran Ranzow sattes då

har till befälhafvare. Kagg misstänktes med skäl,

att hafva, af förräderi eller rädsla, uppgifvit fäst-

ningen, och skall, enligt andra berättelser, hafva

flytt till Danmark. Konung Erik XIV lät år 1565 i

April månad mycket häftigt belägra Elfsborg och

sökte förgäfves att återtaga detsamma. Trenne Dan-
ska örlogsskepp ankommo då for att undsätta slot-

tet; men de blefvo tillbakaslagna af 3 espingar

och några få båtar. I anseende dertill , att konun-

gen af Danmark ville tillsluta sundet för de Re-
velske, var konung Erik XIV betänkt att inrätta

en sjöv&g emellan Stockholm och Elfsborg, nem-
ligen igenom Mälaren till Arboga, sedan igenom
Bjelmaren till Örebro, der man skulle föra godset

ntöfver Littestigen in i Wenern och sedan fram

till Elfsborg. Elfsborg blef tills år 1570 i Danskt

våld, då det, genom Stettinska fördraget, utbyt-

tes mot 8 Danska skepp. Erik Gustafsson Sten-

bock var kommendant på Elfsborg år 1597, då

hertig Carl ankom. När Erik märkte, att garni-

son** var hertigen tiligifven, flydde han derifråa

till Danmark. Hertigen förordnade då Erik State

ti» ståthållare och David Danielsson Hund tål

underståthållare* Konung Sigismunds amiral, Jo-

han Gyllenstjema Nilsson, gjorde år 1599 ett

försök att intaga Elfsborg; men hans flotta blef

illa medfaren och sjelfva amiralskeppet stötte på
en klippa. En utsänd spejarebåt hade äfven blif-

vit tagen, hvarigenom fästningen i tid varnades.

Konung Sigismund hade ernat upplåta till konun-

gen af Spanien, på några år, Elfsborgs hamn, för

att der kunna lägga en Spansk flotta, och deri-

från bekriga Nederländerna. Elfsborgs fästning

besågs år 1609 i April månad af konung Carl IX,

hvilken då förerdnade om befästandet af detta slott.

År 1612 d. 5 Maj börjades Elfsborgs belägring af

Danske konungen Christian IV. Olof Stråle var då

Svensk ståthållare Därstädes. Han trodde sig kunna

försvara fästningen och , om han erhöll tillräcklig be-

sättning, ej behöfva sänka de skepp hvilka lågo här,

utaa kunna försvara dem med de bålverk han upp-

timrat på Skinnareklippan ; men då ryktet förkun-

nade Danskarnes tillrustningar, begärde han bl ifva

entledigad och få bekräftelse på sina förläningar;

han vore oförmögen att sjelf försvara fästningen;

de öfrige befälbafvarne voro ej särdeles pålitlige;

Peder Jönsson var en ärlig man, men illa sårad,

så att han på en ryssbår måste låta bära sig der-

ifrån, emedan der icke fanns någon fältskär; Gu-
staf Hansson, som tjent sedan konung Gustaf I:s

tid, var så gammal, att han ej kunde uträtta nå-

got. Olof Stråle underrättade äfven fältmarskal-

ken Kruus, att 42 Danska skepp ankommit med
folk oeh krigsförråd , och att fienden lägrat sig på
repbanan vid Elfsborg d: 6 Maj, att de der be-

gynt förskansa sig, samt hemtat 8 murbräckor från

Bohus; att 2 fiendtliga skepp med våld gått förbi

och laggt sig emellan Stegeberget och Otterhällq.

och således hindrade all tillförsel från Gullberg;

han begärde derföre snar undsättning. Besättnin-

gen bestod blott af 400 man. Den -Svenske be-

falhafvaren Stjernsköld, som skulle undsätta fäst-

ningen, kom för sent, oeh ej förr än belägringen

var börjad. Konung Gustaf II Adolf förmanade då

Strålen, att, såsom en tapper bebjertad Svensk man,

med yttersta magt försvara en för Sveriges krona

så angelägen fästning; konungen ville med aldra-

första komma honom till hjelp och lofvade ej al-

lenast bekräfta hans förläningar, utan i allt afse-

ende på utmärktaste sätt belöna hans tjenster.

Den 13 Maj uppstötte Danskarne porten, med en

petard, på ett staket eller palisadverk på Skin-

nareklippan straxt utanför fästningen. Svenskar-

ne måste öfvergifva samma utanverk, hvarefter

konungen af Danmark lät uppfordra fästningen,

med den hotelsen, att ej en enda man skulle lem-

nas vid lif, om densamma blef tagen med våld.

Svenskarne gjorde tvenne utfall för att hindra fort-

sättandet af belägringen oeh för att intaga Skinnare-

klippan. Vid det första stupade omkring 39 Dan-

skar, och vid det andra drefvos de utfallande till-

baka in i porten. Då Danska batterierna blifvit fär-

diga, lät konung Christian om natten, först med

kanoner oeh handgevär beskjota skanskorgarne och

andra ställen, och sedan om morgonen dermed fort*
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fara till kl. 10, hvarigenom hälften af den sidan

som vändes mot Danska lägret, och öfversta de-

len af det randa tornet med spiran, tillika med de

i tornet varande stycken nedföll i löpgrafven. Ko-

nungen lät då åter uppfordra fästningen. Besätt-

ningen begärde trenne timmars betankningstid, och

svarade efter deras forlopp, att man ville försvara

sig i det yttersta. Konnng Christian lät då beskjuta

lastningen med ny ifver, och försökte tillika att

intaga henne med storm om aftonen kl. ? d. 18

Maj; men första anfallet, som skedde af de En-

gelska värfvade trupperna, blef manligen afslaget

af Svenskarne, med omkring 200 mans forlust på

Danska sidan, ehuru åtskilliga både officerare och

soldater redan voro inkomna på fästningen. Chri-

stian lät derpå sitt eget lifregemente och det fot-

folk hertig Georg af Luneburg anförde, försöka

en ny storm; men besättningen afslog jemväl dessa

med lika tapperhet, och tvang dem genom ned-

kastande af beckkransar och andra brännande sa-

ker, att alldeles afstå ifrån sina försök. Genom de

Svenskas brinnande försvarsmedel, upptändes en

stor eld, hvilken angrep sjelfva fåstningstornet

och hindrade tillika Danskarne att förnya stormen;

men deras konung uppfordrade åter fästningen,

och bemödade sig att tillika skjuta i brand de

öfriga slottet tillhöriga hus, i hvilka skeppsförråd

förvarades, och hotade, att, i fall ej besättningen

gaf sig godvilligt, skulle ej en enda menniska

lemnas vid lif, om fästningen blef intagen. Olof

Stråle begärde åter betänkningstid öfver natten,

och som han sjelf var skjuten i ena låret samt

besättningen förminskad, att ej mer än omkring

200 man, äfven sjuka och sårade inberäknade,

voro vid lif, fann ban sig dagen derpå d. 24 Maj,

efter 19 dagars belägring, nödsakad alt uppgifva

fästningen, med vilkor, att besättningen skulle ut-

gå med klingande spel, flygande fanor och gevär,

samt de sjuke få qtarblifva tills de återvunnit

helsan. Olof Stråle blef insatt i fängelse; men
frigifven, likväl sedan på nya skäl ställd till rätta,

och pliktfälld, för uppgifvandet af fästningen. Ehu-

ru Svenska besättningen fått löfte om fritt aftåg,

blef dock en bösseskytt, som öfverlupit från Dan-

skarne, och tvenne gånger skjutit efter konung
Christian, fasttagen och lefvande sönderstyckad i

Danska lägret. Danskarne erhöllo öfver 40 ka-

noner och krigsförråd, samt de 6 örlogsskeppen

Svenskarne ernade sänka; men Danskarne utpum-

pade vattnet och tillstoppade öppningarne, så att

skeppen, några dagar derefter, blefvo besatte med
folk och förenade med Danska flottan. Konung
Christian satte nu Elfsborg i stånd, och inlade

der Dansk besättning under Otto Rud. Tvenne år

derefter, eller år 1613, blef Elfsborg tillika med
Gullberg igenlöst med 1,000,000 eller 10 tunnor

guld d:lr s:mt , hvilka sammanskötos af Sveriges in-

byggare, under namn af Elfsborgs lösen. År 1616
d. 20 Jan. blef samma Elfsborgs lösen levererad

genom Johan Skytte åt Danskarne, nemligen två

gånger 150,000 R:dr. Gamla Elfsborgs fästning

tjenade ännu, vid Götheborgs anläggning, att för-

svara inloppet; men då den ej uppfyllde ändamå-

let, anlades Nya Elfsborg. Gamla Elfsborg rase-

rades 1 660. Namnet bibehålles ännu genom £//*-

bergs lån och Elfsborgs regemente.

Kif»borff 9 Nyss» i Lundby socken af Götheborgs

och Bohus län inom Westergöthland. Sedan Gamla
Elfsborg ej uppfyllde sitt ändamål att försvara in-

loppet till Götheborg, anlades, efter Danskarnas in-

brott, år 1644, Nya Elfsborg omkring år 1646,

ehuru fästningen icke blef färdig förr än 1654,

då en Erik Larsson blef kommendant. Nya Elfs-

borg är anlagdt på tvenne holmar vid Götba elfs

inlopp ur Westerhafvet, 1 mil från Götheborg.

Fästningens form är femkantig; den har temligen

höga gråstensmurar och låga raveliner emellan ba-

stionerna. Konung Carl XI var här d. 13 Juli år

1691 , och mönstrade artilleriet och garnisonen. År
1717 gjorde den tappre Danske amiralen Torden-

skjold försök att intaga Elfsborg; men blef, genom
de anlagda batterierna och Svenska flottan, tvun-

gen att vika tillbaka efter 5 timmars strid. År
1719 bombarderades Elfsborg af samma Danske

amiral. Kommendanten Gadde var bortrest til) Me-
devi; men fästningen försvarades tappert af vice

kommendanten Jon. Lillje. Oaktadt förstörda mu-
rar, nedramlade bröstvärn, demonterade kanoner

och explosionen af ett antändt krut förråd, hotade

likväl Lillje att nedskjuta hvarje pariamentär-båt.

Då Danske schoutbynachten d. 22 Juni sande en slup

med hvit flagg, trumpetare och en trumslagare,

med ett bref till kommendanten för att uppfordra

fästningen, med vilkor, att besättningen skulle fa

tåga derifrån med manskap, gevär, musik och fly-

gande fanor, återsändes brefvet genast ouppbrutet

med mundtligt svar, att Danske amiralen borde

vända sig till guvernören i Götheborg; ty ifrån

Elfsborg svarade man ej med annat än eld, samt

att "Tordenskjold skuUe äfven belänka, att Liljje

år ingen Danckwardt, och Danckwardt var ingen

Lillje; jag ville beldre föras till Götheborg som
en död Lillje, än som en lefvande Danckwardt",

m. m., bvilket yttrande har afseende på kommen-
danten å Carlstens fästning, hvilken uppgaf den-

samma. Lillje lät föra alla bandgevär till brescber-

ne och indelade sitt manskap så, att hälften skulle

skjuta medan de andra laddade. Då ett Svenskt

batteri blef om natten uppkastadt af öfverste Staél

von Holstein på Arendal å Hisinge-landet, måste

Tordeaskjold, när ban så oförmodadt blef an-

gripen, vika tillbaka med oförrättad t ärende. I ett

fyrkantigt torn är en vacker garnisons-kyrka, der

man ännu ser i väggarne kulor efter Tordenskjolds

borobardering. Här finnas 2:ne taflor af värde. I

väggen står en sten med inskrift och ett uthugget

pantherdjur. Fästningen är försedd med de bygg-
nader, som för en garnison anses nödvändiga. In-

loppet försvaras äfven af de vid Billingen år 1700
anlagda fästningsverk, samt ifrån Äjra Rabbe.

Elfsborg* ItuiiffslAdnajÄjrd , är anslagen till

lön åt landshövdingen öfver Götheborgs och Bonas

län. Här finnes ett porterbryggeri och sockerbrak

inrattadt af Lorent och nu tillhörigt David Carme-

gie; samt vexelundervisnings-skola, ett. skepps-

varf och 3 repslagerier. Invid sjön ligger ett af
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éé försvarsverk, som beskjuta inloppet. Det kal*

las BHHngen och anlades år 1700, samt besköts

ar 1719 af Danska amiralen Tordenskjold:

Klfreorfra regemente hårleder sig, likasom in-

delningsverket i allmänhet-, från konang Carl XI:s

tid. Knekte-kontrakter upprättades efterhand med
de häraders allmoge, som roterades nnder detta

regemente. Kinds och Marks härader voro de för-

sta, bvarpå följde Dalslands inbyggare. Regemen-
tet bestämdes till 1,200 man, hvilket var det an-

tal konung Carl XI antagit för de indeldta rege-

mentena. Soldater hade dock funnits i orten för-

ut med lön, bestående i dertill anslagen jord, £
hemman. Dessa jordlotter fingo de indeldta sol-

daterne behålla
, på det inrättningen skulle hvila på

så mycket fastare grund. Åfven beklädnaden an-

skaffades till en början af kronan. Soldatens lön

bestämdes till 20 daler k. m. samt 5 daler s. m.

till klädpenningar; men sjelfva "liveries-klädningen"

bestod kronan. Deremot ålåg det roten, att byg-
ga hus åt soldaten och gifva någon åker och äng,

eller också en kåltäppa samt någon utfodring. För

öfrigt hette det i konungens bref, att hvad man-
skapet derntöfver behöfver för sitt uppehälle, fick

det förskaffa sig sjelf. Soldaten hänvisades att ar-

beta för betalning; men det vill tillika synas af

forordningarne , att han, för arbete hos sina rote-

värdar, hade att fordra endast fri kost, men ej

penningar. Hemmanen emellan bestämdes, att det

som hade soldatens stuga på sina ägor skulle i och

för sjelfva lönen taxeras mindre än de öfriga. Så-
dan var den första inrättningen af Elfsborgs rege-

mente, i bvilken man igenkänner den grundsats,

hvarpå konung Carl XI:s indelningsverk i allmän-

het var bygdt, att soldaten skulle uppsättas af

jorden och vara på en gång krigare och jordbru-

kare, en grundsats, hvarpå än i dag Svenska hä-

rens inrättning är byggd. — Regementet, utgö-

rande 1,200 man, deraf 43 äro officerare och 51

musikanter och trumslagare, hör till 3:dje militär-

distriktet, och har sina vapenöfhingar på Frista

hed. Årliga aflöningen uppgår till 90,793 R:dr

B:ko. Sju man ligga inom Götheborgs, men den

öfriga styrkan inom Elfsborgs län.

Klfeby 9 annex till Piteå lands- och stadsförsam-

ling, i Westerbottens andra kontrakt af Hernö-

sands stift, beläget 6 mil N.V. från Piteå, vid Piteå

elf; har 1,098 invånare. Hemmantal och areal in-

begripes nnder Piteå landsförsamlings. Adr. Piteå.

Blfeered , annex till Mjöbäck, beläget i Kinds kon-

trakt af Götheborgs stift, 6£ mil S. från Borås,

4 mil O.N.O. från Warberg. Kyrkan, af obekant

Ålder, är af träd. På hemmanet Gamlarjdi gärde,

norr om den namnkunniga Danabdck, hvilken från

hemmanet Dankmlt i denna till Bäckarp i Fagereds

socken nu utgör länegränsen , och fordom utgjor-

de gränsslcfllnaden emellan Sverige och Danmark,

år en stensatt grifthög. OfVanpå stod en banta»

•ton, nn flyttad till Gamlaryd, till tak öfver en

källare. I trakten kring högen nar man anträffat

kulor, värjor, m. m.; skattgräfvare skala der i se-

nare tider funnit silfvermynt. På hemmanet Ryds

gärde finnas 4 st. bautastenar och os mindre grift-

hög. Socknen består af loj uttl. och har 462
invånare. Arealen utgöras af 9,558 tunnland, af

hvilka 1,170 äro sjöar och kärr. Adr. Sven-
ljungn.

Klfnnaurineni eller HJelaneamfetoeni , är en myc-
ket beqväm och trygg hamn, bekant i historien,

och belägen i fjärden Myssingen, emellan Utön och
Muskön. Hår måste konung Christian II, af brist

på lifsmedel, år 1518, landsätta ett antal knek-
tar. Der har konung Gustaf II Adolf utfärdat nå-
gra bref år 1621; och gick samma konung under

segel härifrån midsommarsdagen år 1630, för att

deltaga i Tyska trettioåriga kriget. — Segelfarten

hit är farlig. Alla ifrån Stockholm utgående eller

inkommande skepp, med varor och köpmansgods,

fa ej taga annat ut- eller inlopp, än genom Elfs-

nabben, Dalarön eller Sandhamn.

Klftyssels södra kontrakt af Götheborgs stift, i

Götheborgs och Bohus län, består af följande sock-

nar: Thorslanda med Öckerö, Säfve med Backa och
Björlanda, Kongelf med Röbo och Ytterby, Karre-

by med Roromelanda, Thorsby med Harestad och

Lycke, Marstrands stad med Carlstens slottsför-

samling, Solberga med Jörlanda och Hålta, Speke-
röd med Ucklum, samt Hjertum med Westerlanda.

Af dessa 9 pastorat räknas 4 till 2 kl. och % till

3 kl. reg., 1 till 3 kl. konsist., 1 till 2 kl. preb.

och 1 till 2 kl. patr. Kontraktets folkmängd upp-

går till 28,145 personer.

Blfaynaela norra kontrakt hör till samma stift och
län som det södra, och innefattar socknarne: öds-
mål (östmål) med Norum, Forshälla med Rösteröd,

Ljung och Grinneröd, Uddevalla stad med Bäfve

och Ryr, Skredsvik med Herrestad och Högås,
samt Bokenäs med Dragsmark. Dessa 5 pastorat,

som utgöra ett kontrakt med 21,586 invånare, äro

alla regala och höra 1 till 1 kl., 2 till 2 kl. och
2 till 3 klassen.

KlfråMter, annex till Tölö, beläget i Fjäre och
Wiske förenade kontrakt af Götheborgs stift, J
mil N.N.O. från Kungsbacka, 1$ mil S.S.0. från

Götbeborg. Kyrkan ombyggdes år 1729. De yngre
karlarne i socknen idka i allmänhet sjöfart. Sock-
nen beslår af 35 mtl. och har 933 invånare. Dess

areal utgör 9,928 tunnl., af hvilka 790 äro sjöar

och kärr. Adr. Kungsbacka.

KlrYmdansmre-trMdet. Se: Bå$ta<L

KlffVar, Se: Floder ock Strömdrag.

KlfvA twaen Jungfrurs dag. Om dessa 11,000
jungfrur, hvilkas minne våra förfader firade d. 11
Okt., berättar legenden följande. En kristen ko-
nung af lilla Britannien, vid namn Nöthus, skall

haft en dotter vid namn Wisnla, hvilken älskades

högt af sonen till en hednisk konung uti England.

Som fadern ej ville gifva sin dotter i en hednisk

mans våld; men likväl fruktade för den Engelske

konungens hotande magt, skall Wisula begärt af

sin fader, att hon måtte fä 10 jungfrur med sig

i sällskap, och hvardera af dem 1,000, hvilka

alla, efter en lång och besvärlig resa, undergin-

go martyrdöden, år 238 efter Kristi födelse. For-

dom undervisades äfren menigheten denna dag i

kristendomen.
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KUVe-gvfiamr, ett fornnordiskt namn »å Botes

läns månare. (Se Dalin, d. 1^ s, 414.)

JglfYor (mythoJ.),, egentligen detsamma eom alfer.

Åtminstone ser man Finn Magnusen, Ling ocb Äf-

zeiius förblanda dem eäer anse Jem för samma
slags väsenden, då deremot Stnrleson benämner

dem endast alfer, aldrig elfvor. Begreppet om
elfvor bar bibehållit sig f sagorna ända till våra

dagar. Man uppger att de voro mycket små, men
innerligt sköna varelser, de der aldrig gjorde nå-

gon wenniska ondt. De sades bo nere i mallen

och änder bergen; men appstego icke sällan på

jorden, för att dansa i månskenet. På landet för

man, ännu ganska ofta, böra talas om elf-ring.

På planer, der gräset växer i en stor ring högre

och grönare än det öfriga, tror man att elfvor hafva

hållit sin ringdans. Detta slags gräs kallas elfgräs.

elghjort (Cervos alces), ett till hjortslägte*

börande djur, med skofaeHika, mera breda än lån-

ga horn, bvilka sitta på korta, trioda, åt sidorna

rigtade stjelkar, och äro i yttre kanten fingertikt

delade. Den är det största inhemska vilda landt-

dtjur. Längden från nosen till svansroten är 7—

8

fot, från bringan till bakre delen af låren nära

4| fot, höjden af manken 5—6 fot. Färgen of-

vanpå branaktigt mörkgrå, nnder och på inre si-

dan af benen ljusare; svansen ofvan mörk, under

bvit, något olika efter årstid och ålder; håret

kort, utom på halsen hos hannen, der det bildar

en 6—7 tum lång man, honan mindre än hannen.,

saknar horn och bar mycket kortare man* Fin-

nes för närvarande endas* i de norra och meller-

sta landskaperna
,

knappast sydligare än Söder-

manland, föga talrikt, fordom allmänt öfverallt i

riket, och vistas helst i sänka morasiga löfskogar,

särdeles bland sälg, vide, asp, al, Tönn och björk,

vanligen familj vis af 6—8 äldre oeh yngre till-

sammans på vissa trakter, hvilka få namn af älg-

stånd. Om hösten samla flera familjer sig till«-

hopa; men om vintern lefva de vanligen åtskil-

da. Parningstiden infaller i September, och ban-

narne strida då vildt, om oj tillräckligt antal gam-
la elgkor förefinnas , hvarvid den starkaste bortjagar

de svagare. Under brunsttiden äro de ganska ilsk-

na, samt anfalla till och med menniskor, bvilket

vanligen sker medelst slag af fötterna. Honan går

drägtig 9 månader och föder första gången en,

sedan två, sällan tre ungar, som dia henne ända

tills efter nästa brunsttid, och följa bonne sedan

ända in på tredje året, bvarunder bon söker att

vid alla tillfällen försvara dem. Födoämnena äro

isynnerhet unga skott, löf o*h bark, särdeles af

några vide-arter, asp, rönn ocb björk, samt gräs

och ung säd, äfven andra växter, såsom blom-
mande ljung, lingon- ocb blåbärsris; men dess

största läckerhet är kabblekan. Köttet, isynner-

het af yngre djur, år läckert; noden är förträff-

lig till remtyg på selar samt simsknde arbeten,

och hornen användas af svarfvore samt Ull 'bered-

ning af gelé. Elgen kan tämjas och bl rfva husdjnr,

ocb mot slutet af -ttfHNtnlet kade vetenskaps-

akademien ai tsatt premier för dess tämjande. Den
jagas bäst på spårsnö, ocb skjutes mod sttfdsare

ooh kola, dessutom fångas eller dödas de* mtA
åtskilliga slags giBer; fordom äfven i gropar.

Kliraråo, annex tfll Hofva, beläget i Norra Wada-
4o kontrakt af Skara stift, 3£ mil 0.&0. från

Mariestad, i mil från Götba kanal. Kyrkan är byggd

under okänd lid, af träd, samt tillbyggd 1684.

I denna socken märkes: Elgards Miliomgdrden ocb

Ekjaräs TemUn, boställen för officerare vid koagl.

Skaraborgs regemente. Socknen bar omkring 800

invånare och består af 19 § mtl. Dess areal ut-

gör 22,000 tunnland, af hvilka {5,350 äro sjöar

toch kärr. Adr. Mariestad.

Elnjotr&a eller JBln;t*r&«, i rfvannämnda socken,

har varit ett gammalt konunga- eller jarla-säte,

beläget emellan skogarne Tiveden och Fagrenio.

Konung Sverker Unge lät, i Nov. år 1206, mörda

sin företrädares, Knuts barn, hvilka vistades på
detta slott; men med mera grymhet än försigtighet,

ty den äldste prinsen, Erik, undkom, genom Fale

Bnres försorg, och flydde till Norrige. Fale Bure

skall då hafva burit honom på armaraa ; men enligt

andra bäfdatecknare var prinsen då redan fullväxt.

Ruiner på en med buskar oeh småskog beväxt böjd,

omkring 4 mil Ö. från kyrkan , äro sannolikt lent-

ningar efter det gamla slottet.

Elger eller Kltiger, SXtouiar, var född i Gö-
•theborg år 1632; men studerade målarekonsten i

Antwerpen, under Daniel Segers. Han iblef en ut-

märkt blomstermnlare, kom till Berlin oeh utnämn-
des till kurfurstens hofmålare. Död 1 666. I Dres-

dens galleri finqas 'flera af hans taflor. Hans son,

som äfven hade förnamnet Ottonusr, har målat

två stora historiska taflor åt kurfursten af Maine:

Alexander* död samt Theiis och Pelés bröllop.

KIsjMrrfte, elfgräs, mjö~ert, luktgräs, algräs (Spi-

rea ulmaria), ea mångårig växt, som förekommer

särdeles allmänt på fuktiga ängar och bågar öf-

verallt i riket, fj cl ltrakter knappast undantagna.

Bladen kanna användas såsom surrogat för thé,

tach gifva, likasom stjelkarne, vacker oitrongul

färg på vismutn-betadt ylle. Blomman nr vällnk-

tande, och blir 4ubbel, då växten inplanteras i

trädgårdar.

Elghaniuiar, ett af de bäst bebyggda herresäten

i Södermanland, beläget i «jörnluoda socken,

mil från Nyköping, på ett *iäs vid sjön Uockvatt-
net, bvilken är en ibland Sveriges största källor,

och hvars vatten begagnas såsom sådant. Egen-
domen består af A mtl, samt bar vacker åbygg-
nad, uppförd af franjl. baos excellens, föltmarsknb»

ken grefve v. Stedingk, ofter en ritning af kej-
serlige Ryska arkitekten Giaeomo Quarengttis, sam-
me konstnär, hvilken uppfort de märkvärdigaste

i byggnader i ocb omkring S:t jPetersbofcg. TinV no
vesceluddenrisoings-skela i Bjpretanda socken för-
ärade förre ägaren af Esgaemmar, kornnserso rådet
Wejander, en oumma af **OO0 ifcdr B:ko.

IU -ett järnbruk i Åkers socken nf Jön-
köpings Jan. Det bar 4 härd odb 606 skotad
privil. årligt ssatde, af köponUokjnrn. Manafiaktnr-
smide iWntes äfven 4*är. Hemmnrskntton åtgör 6
»keppjd. Tillverkningen skeppa* né ttothefcorg.

Ägare: A- Akerton<i / -
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ntlfeMftt*» «4 méåW rtmé fUA\ehc#g*, Mftfts i

Uppvidinge kontrakt och h*ran% Wexjö stvft oeh
Kronobergs Hrtr, öj mil OiN%fc< Ms Weajfe, bö*
till. 2 kl* keesist. Kyrkan

>
uppbyggd åren 18#5

och 1806, är af sten. Har räknas 20 störte oeh
mindre sjöar. Säfsjöströms å> rinner härigenom, kt
1948 hade Nils Dacke slagit läger därstädes; men
räddades genom kyrkoherden i Elghult, herr Thords
varning, da han jagade» af J. Bmgge^ konung Gu~
staf I» befålhafvare. Tbord blef derföro, jerote

några andra prester på denna ort, kvitta alltid

hållit med Daeke, fängslad och straffad i Stock-

holm. I denna socken märkes: Hofyården, 1 mtl.,

kvarander böra Krukfcetorp och Marskog, bvardera

£ mtl. frälse. Har betydlig trädgård och ett stör-

re bibliotheh. Flöxhuk, 1 mantal, och llöne-

itröms bruk Socknen består af 68» mtl. och

har 2,956 invåoare. Dess areal utgör 84,588
tunnland, af bvilka 4,830 äro sjöar och kärr.

Adr. Wexjö.
Elajsjtt grnfva är belägen i Gåsinge socken af Ny-
köpings län. *

KtajavjrOm? Gmmtmt9 med. doktor och hofmcdikus

hos drottning Hedvig Elisabeth Charlotta, bvilken

han vårdade änder hennes sista stunder, bvarom
han ntgifvit en berättelse. Född d. 23 Okt. år

1786. Fadern var konungens kammarlakej, hvil-

ken tjenst sonen, efter hans död, erbjöds att öf-

ertagn. Han fann likväl en sådan befattning fö-

ga lämplig för sina böjelser och anlag, hvårföre

han år 1800 begaf sig till Upsala, studerade der-

städes och promoverades år 1817, samt anställdes

först bos prinsessan Sofia Albertina och derefter

hos Carl XlHts enkedrottning, efter bvars död ban

af ständerna erhöll en lifstids-pension. Han egua-

de sig mindre åt den praktiska medicinen, än åt

vitterbeten, och är en lyeklig öfversättare af åt-

skilliga theaterstycken, dels på vert, dels på pro-

sa, såsom af Misstroende ock Ltsf, De Gifta etter

Missvånda ej behagen, m. fl.

Blaprtrftna, Per» ett för tidigt bortgånget tar-

vande skaldeanlag, född i Småland d. 24 Dec.

1781, död i Stockholm d. 28 Okt. 1810, en oåkta

son till okända föräldrar, nnder hela sin lefnad

kämpande mot medellöshet och af denna tvun-

gen att helt ung taga tjenst i bokhandel, hvilken

han likväl mot sista åren af sin lefnad öfvergaf,

for att begifva sig till akademien, der kan år 1800
blef magister, bvarefter han inträdde i konungens

kansli. Han bara likväl aldrig blrfva ordinarie

tjänsteman, emedan hans bana redan följande året

afbröts af döden. Han skall dock bafva röjt an-

lag åfven tiH en verksam och skicklig embetsman.

Haas poetiska lynne är vemodigt, nästan sjukligt

känslosamt, böjdt för mysticism; men det uppenba-

rar ea glänsande inbiUmngskraft och ett musikaliskt

språk. "För öfrigf, heter det i bans biografi,

"saknade B. förmågan att sluta sina skapelser inom

säkra, strängt begränsade farmer; tiH och med
sjotfva hans perioöVbyggnad har någonting löst,

sväfvande, half-cbaotiskt." Hans skrifter äro: åt-

skilliga poemer i Phospboros och Poetisk Kalender

samt tvenne prosaiska afhaodlmgar: Mpaä r<H4 åar

<all fom att étomm sén< pegmhl tteh 0m eU stort,

est patriotiskt tänkesätt.

Rta**r annex till Arvika, beläget i Jösse kontrakt

af Carfetads stift, 7| mil N.V. från Carlstad. Kyr-
kan har i äldsta tider haft namnet S:t Olof ock
Olofs-messan har på denna orten ock i socknen,

i» i senare tider, bibehållit sig i större helgd r än
annorstädes. Soekaen finnes ej nämnd förr än år
1409, då bon kallades Helga. Den består af 17 £
mtl. och har 1,736 invånare. Dess areal utgör

46,703 tunnland, af bvilka 6,950 äro sjöar och
kärr. Adr. Arvika.

Klg&» ett jernbruk i Elgå socken af Wermlands
län, anlagdt år 1695. Bruket har 1 härd och 450
skepprd privil. årligt smide, af köpe-tackjern, samt
tillstaad att idka spiksmide för flere verkstäder.

Skeppar på Götheborg. Hammarskatteb utgör 4
skepprd 10 lispcd. Ägare äro: 0. N. Frybhelm,

J. N. Nordström oob disponenten L. Borgström.

lCllaiifler, Clas» en ganska skicklig byggmästa-
re och mekanikus, född d. 18 Juli 1708 i Westerv-

götaland, der hans fader var iaspektor öfver riks-

rådet grefve Ekeblads egendomar. Denne far var

så väl bevandrad i byggnadskonsten, att han i sin

ort uppfört flera kyrkor. Den unge Glas skulle stu-

dera i Upsala; men röjde föga kallelse för de lär-

da yrkena, hvårföre han skickades till Stockholm,

att bos slottsbyggmästaren Gerdes studera arkitek-

turen, llaa blef äfven bemärkt af Ahlströmer, fick

undervisning af Polhem och
,
genom presidenten von

Drakes förord, ett anslag af ständernas roanufak^

turkontor för en utrikes resa. Han begaf sig nu

till Holland, Frankrike, Tyskland och Danmark,
samt ådrog sig der uppseende genom sina kunska-

per ock rikedom på idéer. Efter hemkomsten blef

han manufaktur-kontorets byggmästare, slottsbygg-*

mastare och medlem af vetenskaps-akademien. En
lungsot lade honom i grafvea d. 4 Maj 1 754 , vid

icke fyllda 46 år. Man har af honom en sades-

rensnings* maschin, en kran till nedslående af lå-

tande pålar, m. m., utom fyra rön, bvilka han

meddelat i vetenskaps-akademiens handlingar.

Kltnaj* annex till Bi lterna i Laske härad, beläget

i Wilske kontrakt af Skara stift, Barae härad, 3 f

mil N.O. från Alingsås, 4£ mil S.S.V. från Lid-

köping. Kyrkan är liten, förfallen och uppbyggd

på okänd tid. I socknen märkas säterierna Bokl

eUor Bitsholm och Kting , bvartdera om 1 mtl. , samt

Sottorp, milifae-boställe. Socknen består af 9f
mtl. ock har 382 invånare. Dess areal utgör 5,022

tonniand, af hvilka 220 äro kärr oob sjöar. Adr.

Skara.

KNsi kapell* art, beläget på södra sidan om
Sköfde. Det bar fått sitt namn efter S:t Helena

(aa detta ord), som lefde på tolfte århundradet.

Kapellets murar nedbrötos och användes till stads-

kyrkans utvidgande, efter 1759 års brand; men stäl-

let är bekant för den friska källa, bvilken nu upp-

sväller vid sydöstra hörnet af kapellets grundmur;

men låg fordom inom dess murar.

KliAMMsam eller KHnei» smeoeaw Uti bref från

biskopen i Skara r Brywl eller Brynolf, talas om dan-

n*messäs helgdr sålunda: "Hvilkin ma» sargar man
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eller dräper i Skiödewi tid Åliaer näsa*, te. Om
denna Ålin (Helena) skall vara kejsar Konstantin»

moder, är ej bestämdt; men når man jemför Mes-

senius, nti dess afhandling om Upsala erkebisko-

par, hvari yttras, att Upsala biskopen Stepbaans

bland helgonens antal tecknat en qvinna, bvilken

varit ifrån Skedevi oeb Westergötbland, med bi-

skop Brynils förbud oeb pårvstna fredslag om Eli-

ner messan i Sködwe, blir det troligt, att Helenas

af Skedewi åro-dag kallas Eliner messa. (Se vidare:

Helena, S:i.)

Klleafceth, dotter till grefve Gerhard V af Hol-

stein, förmäldes genom follmägtige år 1362 i Pion

med konung Håkan Magnusson. Då bon skalle, sent

på hösten, öfverresa till Sverige, blef fartyget vå-

derdrifvet till Danska kusten, der bon med sken-

bar gästfrihet emottogs af konung Waldemar, bvil-

ken förmådde henne att qvarstanna vid sitt bof öf-

ver vintern, under förebärande af den sena årsti-

den; men i sjelfva verket för att hindra det med
hans afsigter icke öfverensstämmande giftermålet,

hvilket icke heller synes hafva varit i brudgum-

mens smak. Under tiden öfvertalade ban Håkan

och dess svage fader, att bryta den ingångna för-

bindelsen och ingå en annan med hans dotter

Margaretha. Den beklagansvärda Elisabeth, gäc-

kad i sina förhoppningar, förrådd och öfvergif-

ven, beslöt nu att begrafva sin sorg oeb sin

skyinf i Wadstena kloster, der hon också lärer

hafva aflidit.

Elisabeth, konung Johan II:s dotter. Storfursten

af Ryssland, Wasilij Iwanowitsch begärde henne

år 1499 till gemål, hvilket anbud afslogs så-

som alltför ringa. Hon blef sedermera, år 1501,
förmäld med kurfursten af Brandenburg, Joakim I.

KliMfeeth, Gustaf I:s yngsta dotter, föddes 1549,
blef d. 4 Juli 1581 förmäld med Christoffer, hertig af

Meklenburg och biskop af Ratzeburg, och död i

Upsala d. 5 Nov. år 1597. Lärer först hafva blifvit

begärd till gemål af konung Henrik Ul i Frankri-

ke, bvilken, i sådan afsigt, år 1574, skickade Pi-

nart såsom ambassadör till Sverige; men Romerska
stolen gjorde föreställningar emot konungens för-

mätning med en kättersk prinsessa och underhand-

lingarne afstannade.

BliMfeetlt, drottning af England, var en af de

många prinsessor, till hvilka Erik XIV friade.

Detta skedde år 1559, och bans broder, Johan,

afreste till London, för att bedrifva underhandlin-

garne. Förslaget ogillades af fadern , både af po-
litiska och ekonomiska skäl; men han gaf likväl

slutligen vika för sonens enträgenhet. Denne sist-

nämnde var så säker om framgången, att ban i Ant-
werpen lät beställa sig hundrade dyrbara klädum-
gar. Då Johan anlände till London, emottogs han
ganska väl af Elisabeth och tillbragte der en län-

gre tid; men uppehållen af skenfagra löften och
undflykter, insåg han slutligen, att Elisabeth icke

hade något allvar med saken, hvarföre han and t li-

gen begaf sig på hemvägen. Vid aftåget från Lon-
don lät han med frikostighet utströ silfverpenaia-

gar bland folket, med uttryck: "De skola förvand-

lat till guld, när min broder kommer sjelf." Det

gagnlösa frieriet kostade mycket penningat oeb
medförde många obehag*

KUMUbeiM IsUns, hertig Carls andra dotter med
sin företa gemål, född i Nyköping d. 12 Mars 1582,
och död såsom litet barn, d. 6 Juli 1585.

KlUmmetJs Amalia, pfaltagrefven Johan Gasimirs

andra dotter, född i Strasburg år 1621 och död

sjn år gammal på Stegeborg, d. 22 Juni 1628.

Kliven;*» det fornnordiska namnet på Isbafvet.

KlivÄfjer (mythol.), ett gemensamt namn på alla

de floder, hvilka flöto genom verlden ifrån brun-

nen Hvergelmer och slutligen utströmmade i Gt-

nungagap.

Kåjaurdd, annex till Aadrarum , beläget i Albo och

Järrestads kontrakt af Lunds stift, 3 mil N.V. från

Cimhritshamn; består af 7^ mtl. och 600 invåna-

re, på en areal af 5,415 tunnland, af hvilka en-

dast 4 äro sjöar och kärr. Adr. Christianstad.

Eljudaier» tärande sorg (mythol.), så hette döds-

gudinnan uti Hels boning, dit de menniskor kom-
mo, hvilka dogo af ålder eller sjukdom.

Kil»» konung i England. Om honom berättar sa-

gan eller historien, att Ragnar Lodbrok, på sitt

sista vikingståg, lidit skeppsbrott mot Engelska ku-

sten, med sitt räddade manskap härjat landet, blif-

vit tillfångatagen och kastad i en ormgrop, der

han omkom. Att hämnas hans död, företogo sö-

nerne ett härtåg till England , hvarest de besegra-

de Ella oeb på honom ristade s. k. blodörn. (Se

Ragnar Lodbrok, Björn Jernsida och Ivar Benlön.)

KUe (mythol.). Thor var en geng ute och reste,

tillika med Loke och sin tjenare, Tjalf. Efter

många äfventyr kom ban till Utgårdaloke. Denne
ville pröfvn Thore och bans följeslagares styrka,

vighet, m. m. Ingenting slog dock väl ut för

dessa; emedan Utgårdaloke pfvade trollkonster mot
dem. ÄndUigen blef det fråga om att Thor skul-

le brottas med någon vid jättens bof; men som
denne påstod att Asatbor ej var vuxen någon af

bans kämpar, ropade han in sin gamla amma, EUe,

och bad Thor brottas med henne. Guden tyckte

att detta skulle bli lätt; men snart slog käringen

omkull honom. Thor blygdes mycket häröfver;

men ban fick, vid sin afresa, veta af Utgårdaloke,

som följde honom på vägen, att Elle, som han
utgifvit för sin amma, var ålderdomen , bvilken in-

gen från verldens begynnelse kunnat motstå.

Klieliolm» annex till Mörrum, beläget i Listers

och Bräkne förenade kontrakt af Lunds stift, 1

mil V. från Carlshamn, vid hafvet. Här skall for-

dom varit en stad, som haft ett befastadt slott,

kalladt Sjöborg; men man kan icke med visshet

uppgifva tiden hvarken till dess första anlägg-

ning, eller när den förlorade sina privilegier.

Ellebolm kom, liksom flere städer oeb borgar,

under påfviske erkebiskoparne i Lund, hvilka

bär haft en slags bofbålloing. Qvarlefvor efter

olottets murar och grafvar kunna ännu varsnas.

Erkebiskopeu Birgere* Gunnari i Lund bidrog myc-
ket till stadens förbättring, genom de privilegier,

som ban år 150», förlänte sina undersåter, bor-

garna i Ellebolm. Ar 4536 föJl staden i Danske
koflUAgeas bänder, och lärer blifvit förstörd ef Sven-
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nkarne år 1564. EOehelme by, som på alla sidor

omgifves af Mörrums å, Tid hvurs stränder öfver-

allt synas skogar, ängar, åkrar, slätter eefcr höj-

der, ir ell af da vackraste ställen naturen kan
erbjuda. Socknen består af 7 mtl. och kar 352
invånare. Dess areal utgör 1,412 tumland jord.

Adr. Carlshamn.

BlM&alte, annex tUl Thorestorp, beläget i Marks
och Bollebygds förenade kontrakt af Odtneborgs
stift, 4J mil S.S.V. från Borås, 4} mil N.O. från

Warberg. Kyrkan, byggd af gråsten, är af okänd
ålder, tillbyggd år 1795, och har målningar t

hvalfvet. I socknen märkas: Annabdckskutt och
Gdddarp, mindre herrgårdar. Socknen består af

10 j- mtl. och har 555 invånare. Dess areal åt-

gör 7,406 tunnland, af hvilka 625 äro sjöar och
kärr. Adr. Borås.

Kllfaolum eller €hsrpatvOam 9 ett jernbrak i Ar-
boga socken af Westmanland, bör under Jäders

brok, är först anlagdt af smeder från Jäders fak-

tori, hvilka utbrände nr klippan härstädes en rän-

nil och anlade dervid en smedja. Den blef sedan

förvandlad till stångjärnshammare , som privilegie-

rades till 90 skepprds smide, hvilket år 1748 för-

ökades till 230 skepprd. Bruket har nu 1 härd

och 306 skepprd 13 lisp:d privil. årligt smide och

30 skepprd frälse-smide, af kdpe-tackjern. Skep-
par på Stockholm. Hammarskatten utgör 2 skepprd

15 lisp:d 7 marker. Bruket äges af intressenter

och disponeras af G. Mannerstråhle.
KlllBsje, en egendom i Vestra Sallerups socken

af Malmöhus län, beboddes omkring år 1430 af

konung Carl VIHrs svåger, den namnkunnige väp-

naren Claes Nilsson. Har en ganska god hästras,

holländeri och osttryckeri.

KUlekftrfcerget, j- mil från Hviteå gästgifvare-

gård i Råneå socken af Norrbottens län. Ber-

get är tämligen högt och ligger i skogen. Mid-

sommarstiden ser man här solen friare och längre

än från Neder-Torneås kyrktorn, der hon, såsom
man vet, försvinner på några minuter.

ClmtesMNlsst en socken, hör till 2 kl. 1 afd. konsist.,

år belägen i Konga kontrakt och härad af Wexjö
stift och Kronobergs län, 4| mil S.S.O. från Wexjö.
Kyrkan är byggd af sten och tillöktes 1787. Tor-
net nedblåste 1750. Här förvaras några stafvar,

hvilka skola blifvit nyttjade af den namnkunniga

hjältinnan Blendas trupper. En gammal sägen upp-

ger, att ett kapell skall hafva funnits i Folsebo

by, der ännu ett bemmaa har namnet kapellgården.

I socknen märkes: SkdrsjökuU, 3 mtl. säteri, är

deladt emellan tveane ägare, samt åtskilliga bo-
stäHea. Folkmängden är 2,848 personer. Sock-

nen består af 70 £ mtl. och har en areal af 36,728
tunnland, af hvilka 2,980 äro sjöar och kärr. Adr.

Wexjö.
Kloreon» Irea, en på sin tid mycket använd di-

plomat, hvilken, under sista åren af Gustaf Irs re-

gering och sedermera af hans söner Erik, Johan

och Carl, den ene efter den andre, begagnades i

åtskilliga beskickningar af mera underordnad vigt,

såsom att följa prinsessan Cecilia till sin gemål,

att på konung Eriks vägaor anderhandla med hans

upproriske bröder, hvOkat skedde tcsnttgea sent

och för syna skull, att bos några Tyska furstar

bagära lejdebref för hertig Carl, då denne enade
rean ut i friare-ärender, o. a. v. Då ålderdomen
tvang honom att taga afeked, ick han ett hem-
man i förläiiing nära Westerås, der han tillbragte

slutet af sia lefnad, och hvarest han sammanskref
än krönika, eller, rättare, sina memeirer om de
händelser, hvartill han varit vittne, och hvilka

uppsatser Tegel mycket begagnat i sia historia,

samt ofta helt enkelt afskrifvit. Man känner hvar-

ken haas födelse- eller döds-år; men det sistnämn-

da torde hafva iaträffat omkritig år 1600.

Klvarfyike, kallades fordom den del af Westman-
lend, som hörde till Dalarne.

KHrislsser (mythol.), egentligen detsamma som
Eljudaer. Dödsgudinnan Hels palats, sammansatt

af idel suckande stenar.

Klviue» JPemi»» en berömd vetenskapsman och
matheroatiker, kvilken bortrycktes af döden i sin

bästa ålder d. 27 Sept. 1749, sedan han ayss

fyllt 39 år. Man hade anmärkt, att mathematt-

ken var honom medfödd på både fädernet och

mödernet, emedan hans fader var astronomie pro-

fessor, bans morfar den lärde Spole, hans far-

bror math. lektor i Westerås och hans morbror
general-qvartermästare vid fortifikationen, hvar-

förutan han , genom sin moder, var slägt med Cel-

sierae. Han var också, vid vetenskaps-akademiens

stiftelse, liksom sjelfskrifven till dess ledamot och

blef år 1746 dess sekreterare. Denna befattning

förenades med de Thamiska föreläsningarna; men
hvarmed han måste appböra när han fann, att se-

kretenstet helt och hållet tog hans tid i anspråk.

Han lefde så uteslutande i och för sina vetenskap-

liga forskningar, att han, ehuru Stockholmsbo,

aUs icke visste af Dalkarlarnes uppresning och dess

dämpande, under strid och skett på Stockholms

gator, förr än alltsamman var förbi. Han före-

tog, kort före sin död, en resa, i sällskap med
friherre Hårleman, att bese den då föreslagna ka-

nal-Kajen i Westergötbland. Man har af honom:
fa afhandling om vattendrifter , En historia om de

mathematiska vetenskaperna, En öfoersättning af
Ctairauts Geometri samt en mängd uppsatser i ve-

tenskaps-akademiens handlingar.

Klmbmrge srnfva, belägen 500 alnar vester om
Betsbergs grufva, i Säters socken af Dalarne, upp-

täckt år 1825, håller en godartad blodsten, med
rik retraktorisk jernmalm.

KasrtMsehu Svenska trupperna under Schlippenbach

blefvo, vidEmbachi Lifland, d. 19 Juli 1702, slag-

na af Ryssarne, hvilka sedan på det grufligaste

förhärjade hela trakten dar omkring.

Katbarajo eller seqvester på fartyg och frakt-

gods, förekommer förnämligast vid utbrytande krig

eller när ett sådant förväntas. Det innebär en

fiendtlig haadling, utan att nödvändigt förutsätta

. ett uppenbart krig; det är en kränkning af det

rättstillstånd, som traktater och att välförstadt in-

tresse upprättat staterna emellan, och rättfärdigas

Mött af omsorgen för egen säkerhet. Den är der-

nti olik kaperierna under krig, att den verkställas
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f* inringen* fceiellni*** Det gata,

gsa ned embarg», är ej beUer krigsbyte, uten^en-

dast belagdt ned beslag oeh kan talades återfås

vtd< sedan inträffande förlikeiog.

Bmamete. Erabetsraaa i Sverige ära i allmaabft

kronans tjeaare; Eo af folket vald embeUmaaoa-

korps finnas ej i Sverige , med andantag af några

kommunala uppdrag, samt en betydlig del af pre-

sterskapeU Men äfven prestvalen äfo inskränkta

inom förslag, dera statens ämbetsverk, konsisto-

rierna, upprättat. Städerne uppsätta förslag till

borgmästare; men konungen utnämner. Förvalt-

ningen är således i allmänhot uti regeringens och

dess organers hand, ett förhållande, kvilkat å ena

sidan synes fördelaktigt för den monarkiska grund-

satsen; men också öfverhopar styrelsen, med en-*

skiidtheter och splittrar dess verksamhet. Å an-

dra sidan är detta föga fördelaktigt för den med-

borgerliga bildoingen i landet, och motverkar hvad

man kallar folkets politiska uppfostran. Förhål-

landet är emellertid sådant, och har så varit af

ålder. Konung Gustaf 1; skötte Sveriges rike, så-

som det varit ett stort jordagods, tillhörigt ho-

nom. Under och efter honom utbildade sig en

embetsmanna-hierarki, hvilken framstår färdig i

1634 års regeringsform. Det var då adeln, som

förvaltade landet Konung Carl XI» envälde bi-

drog icke att ändra förhållandet; ty ehuru ned-

tryckt under denne konungs regering, genom re-

duktionen, var likväl den adel, som fanns, i be-

sittning af sina privilegier. Emellertid växte me-

delklassen i magt och antal. Adelskapet var dock

ännu oundgängligt för inaehafvarne af högre plat-

ser. Regeringsformen af år 1809 öppnade dessa

slutligen för Svenske män af alla stånd, och nit-

ton år derefter inkallades för första gången en

ofrälse man i konungens råd, genom, statsrådet

Schwan. Ett ytterligare steg i samma anda togs

vid 1844—45 årens riksdag, då skillnaden emel-

lan frälse ock ofrälse ledamöter i högsta domsto-

len försvann. — Statens tjenare äro i första band

regeringens. Konungen utnämner i statsrådet en

mängd embetsmän, dels till förtroende-platser, dels

oafsättliga. De kunna ej flyttas emot sin vilja

från eo plats till en annan, ej afskedas utan dom
och ransakning, med undantag af förfcroende-em-

betsmän. Så kallas de, hvilka bero af konun-.

gens fria behag, och dit räknas i allmänhet chefa-

posterna, bland civila och militära embetsmän,

med undantag af lagskipningen och kyrkan. Bi-

skopar kunna ej godtyckligt afsättas, ej en gång
utnämnas, utom prästerskapets förslag. De afsäitr-

liga embetsmänaen betraktas såsom konunga-magr

tens organer,. bos densamma ansvariga i främsta

rummet Å en annan sida beror regeringens verk-

samhet i ej ringa mån af dessa organer. Det

moraliska ansvar, som hvilar öfver styrelsen, förr-

åtsätter ett fritt val af de personer, bvilka den

anser passande att utföra sina bud och tillämpa

sina grundsatser. Biskoparne stå i ett dylikt för-

hållande. De äro likväl oa&attliga, hvålket är

en anomali i regeringssättet, som förklaras af

kyrkans historia och dan karaktär! hvilkenJjr prer

sJte-ståndet, e§aa. Kyrkan bar uppvuxit, såsom an
sjaJfstäudig inrättning, bredvid staten, snarare än i

densanma,. och när den. underkastades, världslig

magt, bibehöllos ruiner af den gamla byggnaden.

Likasom biskopame, så är hela preste-ståndet oer-

sättligt, och att de förre tillsättas iaom ett gif-

vet förslag står i full öfverensstämmelse med den

allmänna regeln för presterliga befordringar. Utom
biskops-embeten befordrar konungen äfven till de

regala pastoraterna och bar dervid temligen fritt

val;., ty konungen utnämner, om han så vill, äfven

utom förslaget, samt till och med utom det stift,

dit församlingen hön Den enda inskränknin-

gen ligger i fordran att pastoral-examen måste

föregå , och att icke alla prester äga rätt att sö-

ka regala pastorat hos Koogl. Maj;t. Äfven fålt-

och hofklereciet tillsättes af konungen; det senare

bör till hofvet, hvilket konungen fritt anordnar, in-

om läroverken utnämner konungen blott universi-

teternås professorer. Deremot förordnas hela mi-
litärbefälet, till oak med under -löjtnanten, af ko-
nungen. Inom de administrativa verken utnämner
konungen kollegiernas ledamöter samt flere embets-
män. Äfven domarekorpsen tillsättes af konungen;
men är utan undantag oafsättlig. Ej en gång hög-
sta domstolens ledamöter, som ntöfva konungens
egen domsrätt, kunna af honom, afskedas. — 1 de

flesta fall är konungens val vid befordringar in-

skränkt till infödde Svenske män, och de som be-
känna sig till dea antagna stats-religionen. Frera-
mande trosförvandter, om de ookså äro af inhemsk
börd, kunna bekläda endast militära embeten; och
samma inskränkning gäller för utlänningar, äfven

om de bekänna sig till den evangeliska kyrkan.

Ja, till och med inom militären finnas undantag;

ty de kunna icke nämnas till kommendanter i fäst-

ningar. Ifrån det allmänna yttrandet, att embets-
manna-korpsen organiseras af regeringen finnas un-
dantag; ty rikets ständer tillsätta, sjelfva eller

genom af dem förordnade fullmegtige, justitie-

ombudsmannen, samt riksgälds-kontorets och ban-
kens tjenstemän. Äfvenså finnas på sina ställen,

såsoro i städerna, kommunala tjänstemän; men ri-

kets allmänna administration hvilar dock alltid i

regeringens eller dess ombuds hand.

Katteetsverk kallar man den förening af flere

ejabetsmän,. åt b vilka, såsom en gemensam per*
sonlighet r förvaltningen af någon viss gren af

statens ärender blifott anförtrodd. Emhetsverken

i
;
Sverige äro till största delen inrättade med kol-

legial form; Sådan var det gamla riksrådets sam*-

mansättaing, och när, på konung Gustaf II Adolfs

tid, embeUverken började ordnas, blef den . kolle-

giala formen, i allmänhet antagen; Det är från

denna konungs t iden* arf, som Sveriges förvallan*
de verk förskrifva sin tillvaro, äfven om grunden

bttfoit förut, lagd. Före konung Gustaf I:s tid kan
man icke tala om. embetaverk. Konungens fogdar
och länsmän voro hans ombud, och om äfven

länsstyrelserna anses härleda , sig ytterst ifrån» den*,

så var deras beskaffenhet, såsom embetsverk, ii*-

galanda noga bestänuh Uti 1634 åra regeringsform

visa sig, länsstyrelserna ordnade, och det var fe-
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reskrifvet, M knåMCåiv&r skalle fiimn* in-
tern Dem verksamhet förenades icke ned 'kol-

legiala former; de äro konangens fcorVidsmän Oth

verkställare af kons 'bed, likasom kenvngen ajelf

besluter allttt* ärver be]a rikets gemeosaannm sty-

relse. Men för vissa -arter af riksvåtfdande äwn-
der sattes Anrättande kollegier. Bet gamla käa-

slers-embetet blef kansli-kollegtnm , med riktkaa-

sleren till president, fcvarjemte dylika kollegier, in-

rättades for krigshären , flottan och penoingeverket.

Af det sistnämnda embetsverket , räknekaiomarea

,

uppkommo efterhand flera, nämligen berg*- ooh

kommerse-kolleginm
,

samt, nägot senare, stats-

kontoret, kammar-kollegram och kammar-rätten.

8andhets-kolfogfcim är med sitt navarande namn
nyare; men bar länge funnits änder benämningen

colleginro medicnm. En växande mängd af ' ären-

der och -det offentliga Iffvets mångsidiga ntveek*

Kng, har medfört behofvet af allt större personal

och gjort statsförvaltningen allt mera invecklad.

Så hafva na tullen ock posten sina öfverstyrelser

skiljda från kollegierna, oeh en mängd andra di-

rektioner, styrelser och inrättningar bafva upp-

vuxit efter kollegierna ocb på sidan #m dem.

General-landtmateri-kontoret, styrelsen öfvtr all-

männa väg- oeh vattenbyggnader, stolen ärver-

styrelsen och flere andra skalle kanna nftnrnas så-

som exempel. Men alla dessa verk bafva sin Är*
eningspnnkt i sjelfva rikets regering, h vilken ke-

nongen utöfvar i statsrådet. Der fördelas åter

ärendena i vissa större massor, som bilda etats-

departementernas göremål. Vissa embetsverk äro

ställda onder hvarje »täta-departement. Bergs-ltol-

legiom, kommerse-kollegiom
,
general-lahdtmäteri-

kontoret, m. fl. bvttka tillhöra den allmänna inre

förvaltningen, stå onder •ctvil-departementet , och

på samma sätt de öfriga embeteverken onder sina

motsvarande departementer. I departementen för-

svinner den kollegiala formen, likasom i länssty-

relserna, hvilka äro mera verkställande än ftir-

vaKande verk, hvaremot kollegierna tverlem ätt

rädgifvande, beredande embets -inrättningar. De-

partements-cbeferne äro konungens rådgifväre ' i

statsrådet; men tillika åligger dem att vaka *f-

ver verkställigheten af konungens beslut. Por den

ecklesiastika styrelsen finnes, onder ecklesiastik-

departementet, kollegiala styrelser, nemligen kon-

sistorier med biskoparne i spetsen; men intet ge-

mensamt riks-kolleginm. Likasom landshöfdioge-

embetena Icke äro kollegiala myndigbeter, så fin-

nes ej heller denna form för de nnder dem's?äM-

da embetsmännens verksamhet. Länen delas i fög-

derier, med kronofogdar i spetsen, ieke med -koH

tegiala nämnder. Att krigsrorvaltningea icke •är

kollegial ligger i sakens nator; men for sin evrtta

förvaltning har dock armén sitt krigs+koltotfum

,

likasom för iloiun -Änties f&rvoUningen *f ejfo^dNm-

derna. Äfven srädernes styrelse är kollegial, oeh

tfll en del tillsätt- af horgerskapet. Domaresta-

ten åter bildas af regeringen, vek domstolarna ära,

i de lägre insfsfnsernä, ieke kollegiala; men örVer-

domstolarne Imfvå 1 erhållit denna form. På detta

tfttt är Sveriges slWtslÖrvnJtaing i aOlmänbet sam-

ansteatt 4eis mt imllegiaJa, dels «f brråkatfcuan

myndigheter, och hés dessa embetsverk ligger en
ntbr del <af den verksamhet, som i vissa jmdra
lönder tiWbör fersamsingarae sjelfva. Den Sven-
as* statsförvaltningen tränger djopt in i hela fol-

kets Irf, »ocb har belastat sig med en mängd sär-

skildta åligganden. Detta embetsverkens öfverm-
statode med göremål verkar isynnerhet skadligt på
sjelfva den fcögsta styrelsen. Konnngens ocb stats-

rådets, tid vpptages af en otalig mängd enskiWta

(frågor, oeh regeringens arbete splittras i stället

för att samla sig kring de för landet stora frå-

gorna.

Kttffcta /(mytbol.). Den första qviana som blef

skapad; kela menniskoslägtets moder. 8e: A$h.

RmtereiÉtlii Waie^ fiastaf hs yngsta syster oeh
jemte sin moder död i fllå Tornet i Köpenhamn*
KtneHtei kallas en embetsman, nom, efter er-

kåilet afsked, njöter pension eller behåller län för

den tjenst han innehaft Staten anslår pensioner,

för kvilkas åtnjatande fordras en viss lefnadsålder

och tjenstetid. €tänderne bafva dessutom, af fritt

behag, någon gång anslagit nnderkåll åt afckeds-

tagande embetsmän, utan att dessa vilkor btifrit

uppfyllda. Dertill finnes dock ingen förbindelse.

Vid nniversiteterna finnas Kissa s. k. emerjti-lp-

nef, dem a fskedstagande professorer >erhélla. Up-
sala akademi bar i stället för pensioner fyra så-

dana löner. För elementar-läroiwcken kar, véj

1844*—45 årens riksdag, blifvit anslagen en fond

fftr dylika emeriti-löeer. Att sådana löner in-

rättas år af den största vigt; ty der bvarken eme-
riti-lönsr eller pensioner finnas, brakar det hända,

att den afskedstagande behåller större delen af sin

lön och efterträdaren för tjena för en ringa an-

de). Då nn lönerna i allmänhet äro små eMer

måttligt stora , inträffar en af tvenne ölägenheter,

antingen att den gamle tjenstemaanen, hvars kraf-

ter redan flytt, behåller tjensten till namnet mera
än tfll gagnet, eller också att den verkligt tjänst-

görande för sitt uppehälle måste splittra sin verk-

samhet, 'äfven til andra föremål än tjensten.

nDmftsIW, annex till Broby, beläget i östra Gi-
inge kontrakt af Laads stift, 2± mil N. frän

Christianstad. Kyrkan, byggd af tegel, är gam-
mal ock förfallen; men kommer snart att ombyg-
gas, ffnom socknen finnes en spik- och en köp-

aaraammare. Folkmängden är 908 personer. Sock-

nen består af 13£ mtl. och dess areal utgör 5,882

tonni., af hvflka endast 45 äro sjöar och kärr.

Adr. Christianstad.

WUmmmmté* helsobrann, belägen strast i nosdont

atom staden Yfesterås, nti den s. k. Korsångsg*-
• tan, oeh förmodas vara npptäekt omkring år 17i§
af kyrkoherden Forskål. Den naåersöktet kort

»dere&er äf professor Elfving, och de ägor, å

fcvilkal den är belägna, inköptes år 1787 af råd-

nmnmsn Abr. Klpbers, holken år 1746 lät sätta

bronnen i stånd, efter att å nyo bafva Mifvit na-

dersöki af dåvarande provinaial^läkBren, assessor

Westman. Den skall, år 1754, befunnits gifta

T kannor ratta» i tfmmnit, oeh rar mycket b#-

afkt oakkihig år inb.
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Kmutt-Än, ra förening af flore småsjöars aftepp

från norra Småland, flyter ten genom detta land-

skaps östra del, eller Kalmar län, med S.O. rigt-

ning och faller nt i Östersjön vid Bmms säteri. Har

godt laxfiske. Genom förberedande undersöknings-

åtgärder blef år 1839 ntröot, att Tattenytan i

denna å skolie, genom upprensning, sprängning

och undanrödjande af befintliga hinder för vattnets

fria aflopp, kanna, för en kostnad af 54,000 R:dr

B:ko, sänkas 3 till 4 fot, hvarigenom vår- och

höstflödena skalle blifva mindre skadliga, samt

nära 6,000 tonni, vattenskadad jord befrias från

vattenstånd. Strandägarne flngo af rikets ständer

ett anslag af 10,000 R:dr på vissa vilkor, samt

35,000 R:drs låne-onderstöd. Nytt förslag till

stcömrensning uppgjordes derefter, och den antag-

na kostnaden gick då blott opp till 30,800 R:dr

ftko. Ständerna beviljade na 15,000 R:dr B:ko

såsom låne-onderstöd, hvilket likväl ej antogs af

strandägarne. Deremot hafva dessa, på egen be-

kostnad, verkställt åtskilliga sprängnings- och rens-

nings-arbeten, hvilka, i någon mån, bidragit till

minskning af den skada, som årsflöden förorsaka.

Uti en "tablå öfver kanalarbeten, strömrensningar

m. m., som blifvit verkställde från år 1810 till

1844", ntgifven på kongl. befallning, upptages lik-

väl att rensningen af denna å från och med år

1843 kostat staten 35,000 R:dr B:ko.

Emporagrluj, Erik, en lärd och strängt ren-

lärig theolog, född år 1606 och död såsom bi-

skop i Strengnäs den 14 Mars 1674, var primus

vid magister-promotionen i Upsala 1672, blef kon-

sistorii-notarie, samt, efter en utländsk resa, fys.

professor i Upsala, sedan theol. professor, öfver-

hofpredikant och Carl X:s biktfader, i hvilken egen-

skap han var tillstädes vid konungens dödsbädd.

Hans ifrande mot biskopen i Strengnäs, Johan

Matthi», hvilken troddes vilja tillvägabringa en

förening mellan Lutherska och Reformerta bekän-

nelserna, hade till följd, att denne skiljdes från

sitt embete och Emporagrios insattes demti. I

sin förklaring öfver tionde badet i katekesen, ha-

de han yttrat, att "hustrun borde räknas såsom

det förnämsta stycket bland mannens lösören, el-

ler rörliga egendom", hvilket förtröt Carl Gustafs

änkedrottning och fruntimren i allmänhet, hvarföre

hon utverkade ett förbud mot skriften. Man har

efter E. åtskilliga theologiska arbeten, såsom:

Admoniiio consolaior ad obeundatn pio et constanti

animo mörten, Metkodu* Theotogia , Oratie pro

reddtta Pace, en samling likpredikningar, o. s. v.

Kusterads glasbruk, i Jösse härad af Wermlands
län, tillverkar för omkring 3,800 R:dr B:ko årligen.

Emtervlk, 4fstråt, annex till Sanne, beläget i

Frykdals kontrakt af Carlstads stift, 5^ mil N.N.V.

från Garlstad. Folkmängden är 2,332 personer.

Socknen består af 20 £ mtl. Dess areal utgör

23,421 tunnland, af bvilka 4,880 äro sjöar och

kärr. Adr. Carlstad.

Ksntevvlk» Veetra» har samma läge och är an-

nex till samma socken, som östra Emtervik. Kyr-

kan byggdes år 1673, af en bonde, Måns Jonsson,

hvilken ligger begrafven birstädes, på det stikUe

kan sjetf utsett åt sig. En hastni, Brita i Kisto-

rad, gjorde sig odödlig i dansa socken, i och för

denna kyrkobyggnad; emedan hon var den förnäm-
sta som pådref arbetet, red dagligen till arbets-

folket och uppmuntrade det med ord och välfäg-

nad, så att kyrkan, som år 47 alnar lång och 20
alnar bred, blef färdig på en sommar. Denna
sockens folkmängd uppgår till 2,026 personer. Den
består af 11 * mtl. och har en areal af 25,249
tunnland, af hvilka 4,220 äro sjöar och kärr. Adr.

Carlstad.

Esnmmd I, Upsala konung, om hvilken man vet

ingenting annat, än att han var far åt Erik Wå-
derhatt, sjelf son till Erik IV och Björns på Hä-
gn medregent, hvilken helt och hållet lärer hafva

fördunklat honom. Enligt Dalin skall han dött i

sin kraftfullaste ålder, omkring år 910.

Kssmmd II* med tillnamnet Slesssssse» Olof ILs

medregent. Sitt skymfnamn lärer han egentligen

hafva fatt af det motstånd han gjorde de kristne

missionärerne , och af sin andel i gränsregleringen

mellan Sverige, Danmark och Norrige (se vidare:

Danakoim). Lagerbriog antager, att han varit en

underkonung eller prins af Upsala konungahus, som
under Erik Segersälls frånvaro bivistat den ofvan-

nämnda förrättningen. Enligt hans uppgift skall det

ifrågavarande namnet äfven hafva blifvit tillagdt

Es*Md III, esMmamsU, son af Olof Skötko-
nung och hans första gemål Edla, samt äldre bro-

der till sin företrädare, Anund Jakob. Detta för-

hållande var orsakan till benämningen tfaustsssal»

hvarunder han är känd i historien. Han lärer haf-

va regerat emellan år 1051 och 1056, då han af-

led. Det enda man har sig bekant om honom är

hans tvister med Adamus Bremensis, samt att han

skall hafva varit en slug, men opålitlig statsman.

Sigurdska ätten utgick med honom i Sverige, lik-

som den, nästan samtidigt, utgick i Danmark med
konung Hårdaknut, sedan hon innehaft båda rike-

nas thron i mer än 300 år.

Esmuuad» Westgöthernes lagman, med tillnamnet

nuen Hlke, en slug och ansedd man, under Olof

Skötkonungs tid. Han afsåndes af sine landsmän

till konungen, att för honom framställa deras kla-

gomål. Han yttrade icke bestämdt sitt ärende,

utan slog omkring sig, efter tidens bruk, med en

ocb annan, diktad eller verklig berättelse, hvari-
genom han fäste konungens uppmärksamhet. Emands
egentliga afsigt var, att beröfva Olof sitt rike;

men hvilket ej lyckades, förnämligast genom Frey-

vid Döfves föreställningar till folket. (Se vidare:

Freyvid Dö/ve.)

Ka» enbuske, enträd (Jumperns comnmnis), en busk-

artad växt eller stundom ett litet träd, som är

allmänt öfver hela riket, med undantag af de

egentliga slätterna, och hvaraf flera anförändrin-

gar förekomma, såsom enbuske, enträd, fjell-en,

qvast-en, o. dyl. Veden användes till åtskilliga

smärre snickare-, svarfvare- och tunnbindare-ar-

beten, äfven till gärdsgårdsstör, o. dyl.; rotveden

begagnas i medicinen, likasom bären, hvilka ut-

växa det ena året, men blifva mogna först det

påföljande. Dessa iauekåJla on betydlig qvantitet
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socker, hvårföre man deraf bereder enbärsmos, samt

enbärsdricka och enbärsbrännvin, hvilka bafva sin

egen smak af den uti kärnan inneslatna flygtiga

oljan, bvilken äfven begagnas i medicinen.

Knaader, Samuel , biskop i Linköping, född år

1607, död 1670. Han blef år 1632 lektor vid

Linköpings gymnasium, ocb elfva år senare kyrko-

herde i Söderköping. Här blef han känd af arf-

forsten Carl Gostaf, hvars nåd han i så hög grad

förvärfvade, att ban år 1648 gjorde honom till

superintendent vid hären i Tyskland och tog ho-

nom med sig, då han reste ut att befordra West-
faliska fredens verkställighet. År 1650 blef han

superintendent i Kalmar, hvarifrån han, fem år der-

efter, flyttades af Carl Gustaf till Linköpings biskops-

stol. Han berömmes såsom en from och verksam

biskop och kyrkolärare. Med sina båda fruar hade

han 17 barn, genom hvilka och deras barnbarn,

han blef stamfader för icke mindre än 15 adeliga

ätter, nemligen: Gyllenadler, Adlerberg, Durietz,

Lagercrona, Oljeqvist, Danckwardt, Stegling, Öster-

ling, Klingenstjerna
,
Cederström, Gronstedt, Lin-

nerhjclm, Klingspor, Götherhjelm och Arnell.

Enanderhjelui» Johan, hette Enander, innan

nan adlades, assessor i Dorpts hofrätt och slutli-

gen lagman i Nerike, född år 1660, död år 1732,
bar otgifvit åtskilliga Utdrag ur sjölagen och tuUr-

förordningarna, samt på Tyska öfversatt: Stads- och

tands-lagen.

Kilberg, liars maajnn*» professor, lektor eme-
ritus vid Stockholms gymnasium, R. N. 0., en af

de aderton i Svenska akademien, född i Wermland
d. 3 Nov. år 1787, gjorde sig först känd genom
ett i Upsala år 1814 hållet tal öfver freden i Kiel,

bar vunnit stora priset i Svenska akademien för

tvenne äreminnen öfver Baner och Stenbock, samt

för en afbandling om sambandet mellan en rätt smak
och en rätt förståndsodling. E. har utgifvit Bloms

skrifter samt 4:de och 5:te bandet af Leopolds,

jemte en minnesteckning af begge desse skalder.

Bakom, Per. Detta namn har blifvit vanryk-

tadt, såsom det af en olycklig poet, hvilken, mot
naturens kallelse, fikade efter ett rum på parnas-

sen; men man har icke allenast gjort bonom orätt-

visa, utan äfven öfverflyttat orättvisan på hans lef-

nadsomständigheter, dem man försummat att efter-

fråga, så att de äro lika litet bekanta, som hans

födelse- och dödsår. Hvad man vet om bonom
är, att han år 1792 täflade i Svenska akademien

om dess utsatta prisämne: Skaldestycke öfver ett

odödligt namn; men icke vann det sökta priset,

emedan hans poem var alltför svulstigt, högtraf-

vande och utan inspiration eller tankedjup. Detta

missöde förtröt honom, så att han otgaf arbetet,

åt följdt af ett satiriskt företal, hvari nan angrep

akademiens ensidighet och Fransyska smak. E.

var likväl icke rätta mannen, att utbålla striden

mot denna smak och dess väldige förfaktare. Han
lod tvertom deri ett nederlag, som krossade på
en gång hans litterära ock medborgerliga tillva-

relse. Bärtill bidrog äfven att kan, genom aln

blinda anhäogighet för Tborild, hvilken han för-

gmdade och sökte härma, och .för Franska revo-

lutionens grundsatser, dem han med lika öfverdrift

prisade, ådrog sig ovilja hos de mäglige både

inom vitterheten och staten. Kellgren förlöjligade

honom i Stockholms Posten, och då E. svarade

härpå, genom en travestering af Kellgrens försök

i orim road vers, hvilken icke saknar en viss har-

mens energi, men som utkom just under det Kell-

gren låg på sin sotsäng, hämnades Leopold genom
den bekanta visan:

nPer Enebom, Per Enebom*, m.

m., bvilken, skrifven på en bekant melodi och

sjungen i alla gathörn, bragte dess olyckliga fö-

Temål i förtviflao, hvarigenom han nedsjönk i

sjelfförakt, oordentlig lefnad, fattigdom och elän-

de. Nu åtog sig Leopold att godtgöra det onda,

som han emot sin afsigt vållat. Han understödde

Enbom genom gåfvor och samlade bidrag, ja, han

sökte till och med att förskaffa honom en förläg-

gare till en ny upplaga af hans arbeten. Enboms
död, bvilken lärer inträfiat omkring år 1810,
skall bafva varit följden af någon olyckshändelse.

Han har utgifvit, utom det ofvannämnda skalde-

stycket öfver ett odödligt namn, ett annat kalladt:

Bondens lof, samt Kärleks- och Religions-sånger,

öfver hvilka Kellgren isynnerhet höjde satirens

gissel; en Öfversättning af Gessners Idyller; Skal-

destycken i strödda ämnen, o. s. v. '

Encyrt (Encyrtus), ett insektslägte hörande till

steklarnes ordning, med stort, rundt och baktill

urholkadt hufvud, bredare än thorax, samt 11 till

12 ledade antenner, hvaraf tvenne arter förekom-

ma hos oss, nemligen: Svarthalsade encyrlen (En-

cyrtus atricolis), af \ till £ linjes längd, mörkt
sammetssvart , med koling hjessa och intryckt,

glänsande svartblå panna, bruna ögon, gulbruna

antenn-stjelkar, svartaktiga lår, citrongula ben ocb

tarser, med en svart ring vid basen af de fina och
perlhvita vingarne; undergår sin förvandling uti pup-

pan till åtskilliga malarter, såsom bäggmal, m. fl.

Tvärhuggna encyrten (Encyrtus trnncatus), af £ linjes

längd, glänsande mörkt koppargrön, med kullrig

bjessa och bruna ögon samt intryckt panna, mörk-
bruna antenner och fötter, knäen och tarsernas bas

hvita. Utkläckas inom puppan af parasollmalen.

Enda barn» »oraje barn» ett ordspråk, som
förklaras sålunda, att: enda barnet vanligtvis blir

af föräldrarna bortklemadt, och derigenom sjelfs-

våldigt och odygdigt, samt råkar, i följd deraf,

uti olycka, hvilken förorsakar föräldrarna sorg

och bekymmer.
Enda dotter mognar snart, ett ordspråk, be-

tecknande, att enda dotter blir snart gift; ty bon

förmodas hafva större hemgift, än om bon hado

flera systrar.

Endlalovlau, Johannes Wikolal, till börden

Dansk, var kyrkoherde i Kellunge och Walstena

pastorat på Gottland, då ban år 1676 af Danske

konungen Christian V förordnades till superinten-

dent öfver ön, efter den i fångenskap bortförde

Brodinus. Efter freden i Lund, bvarom underrät-

telsen så häftigt angrep honom, att han dervid

rördes af slag, förlorade han naturligtvis sin befatt-

ning, och då han fick höra, att hans efterträdare,

den namnkunnige Spegel, anläadt till ön, skall

5*
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han hafva yttrat med en säck: "Nå, nå! Haa skall

vara ' välkommen
;

jag vill icke vara honom till

binder, ty mitt rum är ledigt." Derpå vände nan

sig mot väggen och afsomoade. Haa var då 76

år gammal, och skall hafva varit en lärd och akt-

ningsvärd man.

Endofteiaent kallas, i penningehandeln, öfver-

låtandet af en vexel, som någon köpt och hvilken

köparen icke sjelf presenterar till inlösen. Om
nemligen en person har en sköld på fremmande

ort, den han vill betala med en vexel, så köper

han en sådan och tecknar då på baksidan af vexeln

blott sitt namn, eller, derjemte, ett öfverlåtande

till den person, som skall lyfta vexelns belopp.

Denna påskrift är hvad egentligen kallas endosse-

ment, eller att endossera en vexel. Sådana en-

dossementer kanna förekomma icke blott af den

som i första hand innehar vexeln," utan äfven i

andra, tredje, fjerde hand, hvarvid den som en-

dosserar är ansvarig för vexelns betalande åt den,

till hvilken han endosserat densamma.

Endre ting på Gottland innefattar Wisby stad,

samt Endre, Heideby, Barlingbo och Ekeby socknar.

Endre, en socken med Heideby, hör till 2 kl.

preb. och reg., är belägen i Wisby stifts norra

kontrakt och Gottlands norra fögderi och Endre

ting, 1 mil O.S.O. från Wisby. Kyrkan är rym-
lig, och uppbyggd af kalksten år 1200. Socknen
har 360 invånare, består af 13 mtl. med en areal

af 4,883 tunnland, af hvilka endast 15 äro sjöar

och kärr. Adr. Wisby.
Eneby, Yestru, en socken med Kisa, hör till 1

kl. konsist., är belägen i Kinds kontrakt och Kin-

da härad af Linköpings stift och Östergöthlands

län, 5 mil S. från Linköping. Socknen har varit

moderförsamling sedan år 1255. Den har ett vac-

kert naturläge, som af många liknas vid Scbweitz.

Nästan öfverallt odlas lin, hvaraf väfnader tillver-

kas äfven till försäljning. Kyrkan skall fatt namn
af en jungfru Ena, som bott härstädes, och om hvil-

ken lefva många sägner; den har senast blifvit om-
byggd 1773. I denna socken märkes: Adterskog samt
Hälleby, 3 }£ mtl. frälsesäteri; Jhfby, 4 mtl. frälse.

Detta säteri är det största i denna och närgrän-

sande socknar, har stora trädgårdar och Engelska

parker. Hofby skans (hvarom se delta ord). På Mal-
ma ägor finnes en springkälla, kallad Konyskällan

,

utmärkt för dess förträffliga vatten. Vid Kitlinge,

på gränsen emellan Eneby och Horns socknar, har

man funnit krigsredskaper efter det märkvärdiga

slaget, som år 1543 stod här emellan konung Gu-
stafs folk och Dackes parti, då den sistnämnde

blef skjuten genom begge låren och hela hans an-

hang dels förskingradt , dels nedergjordt, hvarefter

Dacke med stor svårighet drog sig tillbaka öfver

Åsunden. Socknen består af 42 mtl. och har 1,615
invånare. Dess areal utgör 24,416 tunnland, af

hvilka 3,220 äro sjöar och kärr. Adr Wimmer-
by och Kisa.

Eneby, Oitra, en socken, hör till 3 kl. reg.,

är belägen i Lösings, Bråbo och Memmings före-

nade kontrakt af Linköpings stift, Bråbo härad af

Öslergöthland, J mil N.Y. (rån Norrköping, vid

Bråvikea. Kyrkan tillika med prestgården blefvo

af Ryssarne afbrända år 1719; men begge äro så-

dan åter uppbyggda. Inom socknen märkes: Len»
nartsberg, 1 mtl. berustadt säteri, förr Folleberga

kallad t, bar tack belägenhet icke långt från Mo-
tala ström. Ringstad, l£ mtl. frälse och 1 £ mtl.

berustadt säteri , har tegelbruk. Ringstadholm (här-

om se detta ord). Svär/inge, 4 mtl. berustadt sä-

teri, samt 1 {£~frälse och £ mtl. kronoskatte, har

varit ett gammalt herresäte. Traditionen förmä-
ler, att en fylke&-konung, som bodde på Äagnäs,
fört krig med ägaren tiU Svärtinge, om natten

gått öfver sjön Glan på en timmerflotta och upp-
brännt Svärtinge. Gården lär fordom hafva varit

befastad och omgifven af en graf. Pryssgården och
Loviseberg, hvardera om 1 mtl. berustadt säteri.

Himmetstatunds helsobrunn (se detta ord). Marie-

borg , förr Berga by, 3 mtl. frälse, en väl bebyggd
herrgård, med utmärkt ladugård, tillhör grosshand-

laren Jakob Philipson. Fiskeby, 3 mtl. frälse; Fi-

skeby, pappersbruk vid Motala ström, samt Ingei-

slad, Ståthöga, Marieland, Grimstad, Eneby och
Knifberga, alla om 1 till 3 mtl. Socknen består

af 50 1 mtl. och har 1,445 invånare. Dess areal

utgör 16,107 tunnland, af hvilka 4,980 äro sjöar

och kärr. Adr. Norrköping.

Eneman, Michael» en af de förste bekante

Svenske resande, i den bemärkelse man nu för ti-

den fäster vid detta ord. Han föddes d. i Febr.

år 1676 i Enköping, der fadern var rådman, eg-
nade sin tid vid akademien särdeles åt studium af

de Orientaliska språken, och prestvigdes först år

1706. Straxt derefter reste han ut till konungen,

hvilken då stod i Sachscn, blef notarie i dess hofkon-

sistorium och följde honom till Pultava samt däri-

från till Bender. Carl skickade honom nu såsom

legations-predikant till Konstantinopel , der han lem-

nade sitt andeliga biträde åt många protestanter,

särdeles Svenske fångar, hvilka Ryssarne bortfört

från Liflaod och Finland och sålt åt Turkarne som
slafvar. Sin lediga tid använde han att fullkomna

sig i Österländska språken och anträdde , d. 1 1 Sept.

år 1711, på konungens befallning och med hans un-

derstöd, sin resa i sällskap med en herr Silfver-

erantz. Han begaf sig först till Troja, så till Smyr-
na, Alexandria samt uppför Nilen till Kairo; föl-

jande året till Palestina, Arabien, Damas och Li-

banon, och återkom till Konstantinopel efter två

års frånvaro. Under tiden hade konungen, utan

hans ansökning, nämnt honom till Orieatälium pro-

fessor i Upsaia. Nu skyndade E. hem, beträdde

Sveriges jord d. 5 Aug. 1714 och tog sin profes-

sion i besittning; men förkylde sig under akten,

d. 26 Sept., insjuknade följande dagen, vigdes på
sotsängen med Catharina Rådbeck, med hvilken han

förlofvat sig före utresan, och dog d. 5 Okt., sex

dagar efter vigseln. Hans resebeskrifning förva-

ras i manuskript på akademiska bibliotbeket i Up-
saia, emedan tryckningen afslannade med andra ar-

ket. Han har äfven hemfört en karta ock teck-

ning öfver Mecka och dess moské.

btevAtJklu*, SvenoMim» en lärd och mångskriä-

*ande tibeologie professor i Åbo; ionebafa «itt
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eftbete derstädes i 33 år, från 1654 till 1687;
ber försvarat 300 disputatieuer och hållit 2,500
predikningar. Han utnämndes år 1687 till bi-

skop i Land; men kom icke att tillträda detta

embete, emedan ban afled d. 18 April år 1688 i

sitt 71 års ålder. I sin ungdom genomvandrade han,

till fots Bdbmen och största delen af Tyskland.

Kaeraholra, en egendom i Alingsås socken af

Kronobergs län, består af 28 \ mtl., dels säteri,

dels rå och rör samt frälse, och 28 torp. Sedan

Lynyåsa och Sponingslanda säterier blifvit dermed
f&renado , blef Bngaholm af general-löjtnanten , frih.

Anders Koskull, gift med Mariane Taube, gjordt

till fidei-komiss år 1746. Här finnes en stor träd-

gård med betydligt växthus, samt ett bibliothek af

2,000 band, af de bästa, isynnerhet Fransyska för-

fattare. Vid egendomen är ett tegelbruk, hvarest

50,000 tegel årligen tillverkas.

Kaarel» Abralmm, premier-löjtnant vid kongl.

flottans konstruktions-korps. Uppfostrades i Norr-

köping, der han, genom utmärkta framsteg i stu-

dier och teknisk färdighet, ådrog sig mycken upp-

märksamhet och blef, ännu mycket ung, antagen

såsom elev vid Djurgårds-varfvet i Stockholm , hvar-

est han, under dåvarande skeppsbyggmästaren kapten

Henning, danades till hvad han sedermera ansågs

blifvit: en af Sveriges förnämsta skepps-konstruk-

törer. Vid 1 5 års ålder ingick ban vid kongl. flot-

tans varf i Stockholm och utnämndes 1820 för

sin skicklighets skull till qvartersman. Blef 1823
befordrad till under-konstruktör, 1826 till sekund-

löjtnant och 1841 till premier-löjtnant vid ofvan-

nämnde korps. Då en handelsbrigg år 1836 skulle

nybyggas vid Djurgårds-varfvet, uppgjorde Engel

en ritning efter ny konstruktion, hvilken byggnad,
väl utförd, redan på stapeln vann alla kännares

beundran. Briggen, som erhöll namnet Mary , väck-

te, både inom Europa och Amerika, den högsta

beundran för sitt utseende och skarpa välsegling,

hvaruti den ansågs öfverträffa alla nationers far-

tyg. Engel byggde sedan en mängd andra han-

delsfartyg, bvaribland må anföras: skeppen Zeno-
bia och Alcyon; briggarne Oöeron, Fritz , Fru Char-

toita, Oscar, Sir Charles Fourbes, Selma, Louis de

Geer, m. fl., bvilka alla utgöra ett ärofullt minne

inom Svenska handelsflottan. Född d. 22 Febr.

1803. Genom förkylningar under tjensten hade E.

redan 1831 ådragit sig en tärande sjukdom, som
d. 12 Febr. 1845 slutade hans dagar. Hans från-

faJle väckte stor saknad bland kamrater, vänner

och underlydande. En af de förra skildrar honom
sålunda: "Vi behöfde endast se och böra honom
tala några minuter, och straxt smög sig den gode

Engeln in i våra bjertan. Hans intressanta, genia-

liska samtal, sprittande af humor och en beundrans-

värd kunskapsrikhet nästan i alla ämnen, en ge-

nomträngande blick och en säker omdömes-förmåga
i alla förhållanden, bans redliga, öppna förtroende

ingifvande sätt, — allt intog, allt drog oss när-

nare och föste oss med de starkaste band vid den

redlige vännen."

aajefltorelct BnarefbrektMon t den Svenska fri-

heten» hjälte, bodde i Dalarne och härstammade

från en adelig slägt. När den Danske fogden Jösse

Eriksson hemsökte hans olycklige landsmän med
odrägliga våldsamheter och utpressningar, begaf

sig Engelbrekt år U32 till konung Erik, att kla-

ga deras nöd. Konungen lofvade att afhjelpa de-

ras besvär; men då detta löfte icke hölls, då en

ny klagan afvisades med hån
,
grep Engelbrekt ändt-

ligen till vapen och tågade, i spetsen för en hop
Dalkarlar, till Borganäs fäste vid Dalelfven, hvilket

de förstörde, och derifrån till Westerås slott, som
belägrades. Detta skedde år 1433. Löften om rätt-

visa förmådde honom äfven nu att återvända ; men
när jemväl dessa brötos

,
upplågade allmogens förbit-

tring ånyo och uppresningen blef allmän, samt ha-

de till följd Sveriges befrielse från de Danske fog-

darnes förtryck. De många tilldragelserna under

detta befrielsekrig tillhöra Svenska historien och

utgöra en så intressant del deraf, att de för ingen

läsare torde vara obekanta. Den ädle mannen be-

lönades likväl alldeles icke såsom han förtjenat.

Sedan ban krossat den utländske fienden, angreps

han af en ännu farligare: de Svenske aristokra-

ternes afund och motverkan. Härigenom hindra-

des Engelbrekt att oträtta allt hvad han kunnat

för landets bästa, förbigicks vid valet till riksföre-

ståndare, bvartill den unge, men högt beslägtade,

Carl Knutsson Bonde utsågs, och undanröjdes slut-

ligen genom ett skåndligt lönnmord, som begicks

på honom, d. 3 Maj 1436, på en liten holme i Hjel-

maren, hvilken ännu kallas Engelbrektsholmen (se

nedan). Mördaren var Måns Bengtsson Natt och

Dag, son till riksrådet Bengt Stensson. Han lem-

nades ostraffad af Carl Knutsson ; men efterverlden

bar brännmärkt hans namn med en outplånlig van-

ära. Haas offers deremot skall alltid lysa såsom

en af de npphöjdaste karaktärer vår historia har att

framvisa , samt ett af de största ämnen till statsman

och härförare. Bevisen derpå äro , utom hans för-

vånande verksamhet och hans utförda bragder, att

ban, med en bär af 100,000 man, genomtågade

landet, och bland denna oöfvade hop förmådde hål-

la så sträng disciplin, att, som man säger, ingen

bonde blef beröfvad eos en hönas värde; att han

började en kanal-anläggning vid Södertelje, att

han hade i sigte Skånes, Hallands och Blekinges

återförening med Sverige, från hvilken plan han

afhölls genom ett ingånget stillestånd , m. m. , hvil-

ket alH röjer hans skarpa blick och rigtiga upp-

fattning af landets ställning och bebof, äfvensom

bans magt öfver folkets sinnen. Sveriges goda

stjerna nedgick med honom för en lång följd af

år, och de, som undanröjt honom, hade ej för-

måga att ersätta det rum han lemnade tomt.

Kffr*el*rekUhelMseii är belägen i Hjelmaren,

framom Göksholm. Erhöll det namn efter mordet

på Engelbrekt. På stället der detta skedde skall

ett jernkors blifvit uppsatt; men lärer redan år

1784 varit borttaget. Framlidne envoyén m. m.

friherre v. Rehausen har, såsom ägare af Göks-

holm, låtit på samma ställe uppresa en minnes-

vård med inskrift: "Här föll Engelbrekt Engel-

brektsson, Svenska fribetens värn, Gustaf Wasas

efterdtee, offer för ett mdinfamord, d. »? ApriJ
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1436." (Denna dato är likväl origtig.) "Minnet

hade lefvat i 3S2 år, innan minnesmärket restes

af Göksbolms ägare, G. M. von Rehausen."

KnajeiTors , ett jernbrok i Husby socken af Stora

Kopparbergs län, privilegieradss år 1822 på 450
skepp:d smide för 1 härd, och anlades vid ett

vattenfall i Glasån. Braket har nu 2 härdar och

1,200 skepp:d privil. årligt smide af eget tackjern.

Skeppar på Stockholm. Hammarskalten utgör 12

skepp:d. Ägare äro Klosters bruks-intressenter.

Kngelhardt , Jolian Henrik» medicine pro-

fessor i Lund, konungens förste lifmedikus och år

1816 utnämnd till kyrkoherde i Fellingsbro för-

samling i Westerås stift, född 1759, död 1832,

har utgifvit åtskilliga dissertationer i vetenskapli-

ga ämnen och 61 disputationer, hvilka hållits un-

der hans presidium.

Kngrelholut, en urgammal stad i Christianstads

län af landskapet Skåne, belägen på en halfö, som
bildas af strömmen Rönneås krökning, | mil från

dess utlopp i hafvet, 56 ^ mil S.V. från Stock-

holm, 10 £ mil N.V. från staden Christianstad; är

temligen reguliert byggd, håller 231 tunnland i

arealvidd, har en vacker kyrka och 10S hus och

tomter, samt bebos af 1,07? personer. De egent-

liga näringsgrenarne äro minuthandel, handtverke-

rier och fiske. Staden äger ej några egna fartyg

och ej heller någon hamn, ty den som förut fun-

nits är förstörd af flygsand; men den har i stället

tvenne upplagsplatser, nemligen: Grytehamn och

Skepparkroken. Fisket består förnämligast af- lax-

fångst i Rönneå. Staden har en på enskildas be-

kostnad inrättad skola och elt fattighus, hvars

byggnad och underhåll blifvit hufvudsakligen be-

sörjde med det betydliga penningbelopp, som ko-

nung Carl XIV Johan i sådant ändamål skänkt sta-

den. Stadsförsamlingen har till annex Munkalyng-

by socken och hör till 3 kl. patronella pastorater.

Patronat-rätten tillhör ägaren af Skillinge. Mark-

nader hållas här årligen i Mars, Juni och Septem-

ber månader. Stadens riksdagsnummer är 60.

Engeliber^i eller Kuglikbeniiliigs jernbrok i

Vestra Wåla socken af Westmanlands län, vid en

ström, som flyter emellan sjöarae Snyten och Åmä il-

ningen. Redan år 159? har en hammare härva-
rit uppbyggd och samma år privilegierad. År 1663
erhöllo intressent erne 6 års frihet för den mas-

ugn de uppfördt i stället för den gamla förfallna.

Den år 159? anlag. la hammaren blef 1685 för

vissa orsakers skull förbjuden att nyttjas; men
kyrkoherden i församlingen P. Johannis, som var

delägare i bruket, utverkade tillstånd att åter få

idka smidet vid samma hammare. Är 1689 blefvo

begge hamrarne bibehållna. Bruket har nu 4 här-

dar och 2,333 skepp:d privil. årligt smide, samt

134 skepp:d 5 lisp:d frälxe-smide, af eget tack-

jern. Skeppar på Stockholm. Hammarskatten ut-

gör 21 skepp:d 19 lisp:d 15 marker. Ägare: G.

C. Timm. Bruksstämpeln visar E • B inom en cirkel.

Kngelska Jaktklubben* fartyg njuta i Sven-

ska hamnar befrielse från lastpenningar ock hamn-
nmgälder.

Kngelftka kyrkaa. (Se: MeUoatsttika kapellet.)

Kngeltoflta, frälse-sätcri, är beläget i Christian-

stads län, Bjäre härad och Barkåkra socken. Der-
under lyda omkring 46 oförmedlade hemman eller

något öfver 18 mantal, samt 65 torp och gate-

hus, tegelbruk och mjölqvarnar. Säteriet har hamn
och lastageplats, samt lax- och anjovis-fisken , och

har äfven ägt en privilegierad fabrik för tillverk-

ning af Engelska åkerbruks-redskap. Egendomen
har ifrån år 1793 till 1819 tillhört framlidne ma-
joren C. G. Stjernsvärd, som sistnämnde år för-

sålde den till konung Carl XIV Johan, mot en

summa af 450,000 R.dr B:ko. Då denna egendom
af Stjernsvärd tillträddes, utbjöds den förgäfves

för 40,000 R.dr Rgs; men hade redan år 1806,
genom denne nitiske och insigtsfulle ägares vid-

sträckta odlingar och anläggningar, stigit så i vär-

de, att ett bolag derföre erbjöd 550,000 R:dr

B:ko såsom köpeskilling, och år 1816 uppskattade

excellensen grefve Toll afkastningen till 47,000
R:dr B:ko. Egendomen öfvergiek, såsom ofvan-

nämndt är, således i andra händer; men samma
stund dess förra driftiga ägare lemnade denna sin

skapelse, var andan ocb föreningspunkten försvun-

nen. Den höge köparen kunde ej förutsättas äga

kännedom om Svenska landt hushållningen, ocb öf-

verste-löjtnanten och riddaren de Mottoni, hvilken

utsågs och anställdes till styresman för egendo-

mens drift och skötsel, saknade både kunskaper

och skicklighet i detta yrke. Den af Stjernsvärd

uppgjorda planen för egendomens skötande lemnades

å sido och arbetsstyrkan så af menniskor som krea-

tur indrogs, hvaraf följden blef egendomens för-

fall och föga eller ingen afkastning. Stjernsvärd

bade likväl erbjudit sig att, mot den säkraste bor-

gen, arrendera egendomen af konungen, mot en

summa af 26,000 R:dr B:ko årligen, »och säger

derjemte, i sin år 1819 utgifna skrift: Engellofta

förr och nu: "Jag kan icke neka, att jag ansåg

ett sådant arrende mindre förmånligt för ägaren

än för mig sjelf, som derigenom ej allenast kun-

de hoppas en säker och tillräcklig bergning för

min familj , utan äfven något öfverskott." Det var

således ej denne upplyste ekonoms fel, att Engel-

tofta redan ett par år efter sedan den af konun-

gen inköptes, utbjöds till ett nedsatt pris. Det

såldes år 1845 till borgmästaren i Landskrona,

bäradshöfding Ödmanson och lands-sekreteraren i

Halmstads län Hane, hvilka för närvarande äro

ägare deraf. (Se vidare: Stjernsvärd , Carl Georg.)

Eafjestrttm, Jtolian, stamfader för den Enge-
strömska slägten, var son till kronobefallnings-

mannen i Malmöhus län, Johan Äkeson Engeström,

ocb föddes i Lilla Slågerup d. 21 Nov. år 1699.

Ynglingens båg var isynnerhet vänd på Oriental-

språken och han bragte sig deri till den höjd,

att han, utom Ebreiskan och Kaldeiskan, hvilka

nan knnde anses känna i grund, äfven var hemma-
stadd i sju andra österländska språk. Denna ovan-

liga kunskap belönades också med professionen i

Grekiska och Orientaliska språken vid Lunds aka-

demi, b vartill han utnämndes vid 33 års ålder;

men den nan sedan utbytte mot andra thtol. pro-

fessionen, förenad med Uppåkra ocb Flackarp Ull
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prebende. År 1743 blef han förste theol. profes-

sor och domprost, samt tre år senare biskop i

Lands stift. Han afled d. 16 Maj 1777. Af hans

1 5 barn , hvilka upphöjdes i adligt stånd , blefvo tre

söner bekanta, nemligen: Onntaf, född 1738, död

1813, såsom bergsråd, riksvärdie vid kongl. myn-
tet och ledamot af vetenskaps-akademien, känd

genom åtskilliga skrifter i sin vetenskap; «Ioli<sn,

född år 1743, död 1807, var protokolls-sekrete-

rare i krigs-expeditionen; men hans bana stäng-

des genom hans inveckling i den komplott, som
hade Gustaf III:s mord till följd, samt ändtligen

Kusjeatrttutf liars von» född i Stockholm d.

24 Dec. år 1751. Utan att vara begåfvad med
några öfverlägsna själsegenskaper, hör han till an-

talet af de personer, som vinna märkvärdighet deri-

genom, att de blifvit af händelserna förda in i de

stora ärendernas verkstad samt der varit , om ej en

af driffjedrarna, likväl ett af de synliga verktygen.

Han ägde ett redligt, öppet sinne, ett fosterländskt

tänkesätt och ett välvilligt hjerta. Sådana äro hans

anspråk på uppmärksamhet och ett namn hos efter-

verlden, hvartill, såsom serskildta befordringsmedel

,

kommo hans väl icke egentligen sköna, men manliga

utseende och hans imponerande personlighet, egen-

skaper, hvilka Gustaf III också anmärkte såsom re-

kommenderande för Engeström, då han år 1782
afsände honom i egenskap af chargée daffaires till

Wien. (E. bade, genom ett tidigt inträde i ka-
binettet för utrikes brefvexlingen, banat sig vägen

till diplomatiska värf och inhemtat den öfning, som
dervid erfordrades.) År 1787 afgick han till War~
scbao, der han likväl ej förr än följande året er-

höll något offentligt uppdrag, hvars beskaffenhet

väl tros hafva varit af stor vigt ; men aldrig blif-

vit närmare kändt. Under förmyndareregeringen

tjenstgjorde nan en tid såsom hof-kansler och an-

sågs för en man af mycken betydenhet ; men lärer

icke lärfge hafva bibehållit sig i Reuterholms yn-
nest, hvårföre han aflägsnades på en beskickning

till England. Från 1798 till år 1803 var han

envoyé vid Preussiska hofvet. Återkommen der-

ifrån', lefde han utan någon offentlig befattning till

år 1809, då han, förut känd och värderad af

hertig Carl, kallades till kansli-president efter fri-

herre Ehrenheim. Engeström var visserligen icke

vuxen de brydsamma omständigheter, hvarunder

han emottagit denna post, och hvilka erfordrat vida

högre krafter; men ingen af bans kolleger var det

mera än han, och Svenska statsskeppet fördes så-

ledes af händelsernas ström , utan att kunna styras

deri eller göra den motstånd. Hans redlighet och
patriotism måste likväl alltid erkännas, och han

tvekade icke att uttala sin öfvertygelse, äfven om
denna befanns i strid med en raägtigare. Såsom
utrikes stats-minister — ty mot denna benämning
utbyttes den fordna blygsamma titeln af kansli-

president — har han lånat sitt namn åt alla de

märkliga tilldragelser, som utgöra Sveriges poli-

tiska historia intill år 1824, då han nedlade alla

tina befattningar, för att åtfölja sin fru till dess

slott, Jankowiti, nära Posen i Preussiska Polen,

der han äfven afled d. 19 Ang. 1826 i sHt 75

lefnadsår. Vid afskedstagandet erhöll han i pen-

sion den i vårt land ovanliga summan af 10,000
R:dr B:ko, bvaraf 4,000 skulle, efter hans död,

tillfalla hans fru, en grefvinna Chlapowska. Vig-
tiga uppdrag och yttre utmärkelser hopade sig på
honom, och han erhöll icke allenast alla sådana,

som i Sverige kunna vinnas: grefve-värdighet och

serafimer-orden , utan äfven flera utländska pryd-

nader. Såsom kansler för Lunds akademi röjde

han mycket nit för vetenskaperna och deras id-

kare, och saknade ej insigt vid bedömmandet af

deras förtjenst, ehuru hans goda hjerta beskylldes

för att någon gång hafva missledt hans omdöme, så

att han befordrat personer, med förbigående af andra

mera förtjente. Han älskade emellertid lärdom och

vitterhet, samlade böcker och konstsaker, och var

en af Sveriges få mecenater under senare tider.

EngeitröniikA blbllotheket, beläget vid Rhen-
feldtsgatan å Södermalm i Stockholm, var ursprung-

ligen samladt af stats-sekreteraren Benzelstjerna,

hvilken vid sin död lemnade det som fideikomiss

åt sin systerson, sedermera stats-ministern grefve

von Engeström. Vid testators frånfalle, bestod det

af 10,000 volymer, och ökades af grefve v. En-
geström med 6,000, samt har efter bans död yt-

terligare blifvit förstärkt. Dessutom finnas bär

handskrifter, ritningar, kopparstick och kartor,

målningar, mynt och antiqviteter till ett icke obe-

tydligt antal, så att mynten ensamt utgöra om-
kring 6,000 stycken. Antiqviteterna bestå af sten-

vapen, porträtter på glas, en Egyptisk idol, o.

s. v. Målningarna äro 46 till antalet, till en del

familjeporträtter, de öfriga stycken af utmärkte

mästare; af sådana finnas äfven handteckningar i en

portfölj, t. ex. af Rubens, Vanloo, Sergel, m. fl.

Bland handskrifterna äro 130 äldre permebref och

omkring 1,200 handlingar tillhörande senare tider.

Grefve v. Engeström tillsatte en bibliotbekarie,

anslog till samlingarnas underhållande medel af

egendomens afkastning, uppdrog öfverinseendet

öfver bibliotbeket åt stats-ministern för utrikes

ärenderna, ordföranden för riddarbus-direktionen

och pastor primarias, samt föreskref att biblio-

tbeket skolie hållas öppet vissa dagar i veckan, och

böcker derutur äfven få utlånas, genom hvilket

allt han onekligen förvärfvat sig en stor förtjenst

om fäderneslandet och dess litteratur.

Engfull» koppargrufvor, i Björsäters socken af

östergöthland. Efter dessa nu ödelagda grufvor

synes varphögar; smältverken bafva varit ej långt

från kyrkan, der en bäck framrinner.

Knnjlikateniilnffs Jernbrak. Se: Engelsberge.

KajratrOm, Jon, född på Kärnebo i Fliseryds

socken af Kalmar län d. 7 April år 1794, medi-

einse-licentiat och bataljons-läkare vid Wermlands

regemente, hvarifrån han tog afsked år 1825, för

att flytta till sin födelsebygd, der han delat sin

tid mellan landthushållningen och vitterheten. Upp-
trädde för försto gången som författare år 1821,

med en samling: Notdiska dikter af Eiwin, hvartill

sedan kommit skådespelen: Erik Segersdli, Hjalmar

och Ingeborg samt Styrbjörn , romanerna : Förbunds-

bröden* och Nybyggaren, tvenae Resor genom
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Norrland, södra och norra Lappland; redaktör af

deo i Kalmar utkommande tidningen Barometern,

m. fl.

tCngstt gniBal) ett af kjselsyrad lerjord och ki-

selsyrad jernoxidul-manganoxidul bestående, samt

således till silikaterne höraode mineral, som före-

kommer af trapezoidal-dodekaédrisk form, med
mörkröd, i violett dragande färg; på Engsön i

Målaren.

Kngaell, Giutaf, kongl. hofpredikant, prost,

ocb kyrkoherde i Torp och ösjö i Skåne, född

175?, död 1797, röjde, såsom komministers-ad-

junkt i Falun, mycket nit vid upprättandet af

frikorpsen, hvilket ådrog honom Gustaf HI.s upp-

märksamhet. Han hade redan väckt den genom
några skaldeförsörsök , såsom ett vid Hertig Maxi-

milian Julius Leopolds död — Dalkarlarne — Ströd-

da skaldestycken — Prosaiska sånger af Gerstenberg,

öfversättning, o. s. v.; men hvilka numera äro

kända endast af samlare. Det förnämsta af dem:

Dalkarlarne, kallas i Biografiskt Lexikon öfver

Svenske män: "odrägligt tråkigt och oredigt, ett

sammelsurium af hopplockade blomster, späckadt

med lärda noter." Likväl erkännes, att stilen i

några af hans tal till Dalkarlarne i Svärdsjö är

manlig och vältalig , samt i hans prosaiska sånger

ofta kraftfull och eldig.

Knhöma» öfver- * en socken med Ytter-En-

börna, hör till 3 kl. konsist., är belägen i Söder-

telge kontrakt af Strengnäs stift och Selebo härad

af Södermanlands län , 2 J mil O.S.O. från Streng-

näs, vid Mälaren. Socknen består af 16 mtl.,

med 532 invånare, Dess areal utgör 6,133 tunnl.,

af hvilka 380 äro sjöar och kärr. Adr. Södertelge.

Knhttrnit, Ytter- 9 annex till ofvannämnde soc-

ken, beläget 3£ mil S.O. från Strengnäs, vid Mä-
laren. Har en areal af 11,132 tunnl., af hvilka

130 äro sjöar och kärr. Den består af 25 1 mtl.

Folkmängden uppgår till 725 personer. Adr. Sö-

dertelge.

Kttlta* För qvinnans belägenhet, sedan hon ge-

nom döden förlorat sin man, har lagstiftningen

serskildta stadganden, dels för att bestämma hen-

nes ställning i samhället och familjen, dels för att

försäkra henne om något stöd och beskydd i stäl-

let för det bon förlorat. I afseende å det förra

är en viss tid, nemligen ett år, föreskriften, in-

nan enkan far träda i nytt gifte, bvaremot hon

alltid råder sig och sitt gods sjelf. Arfvingarnes

afvittring måste äfven föregå bvarje nytt gifte.

Qvinnan, hvilken ogift, utan serskildt tillåtelse

aldrig kan oberoende af förmyndare vårda sin egen-

dom, blir således, i och med detsamma mannen

dör, sin egen förmyndare, och kan äfven, med
en förmyndares biträde, vara sina barns. Hennes

ratt i mannens egendom består i giftorätt och

raorgongåfva. Den förra är nu mera, efter den

vid 1844 års riksdag antagna lagförändringen, li-

ka för enka och enkling; deo var förut större för

mannan, som förlorat sin hustru, än för hustrun,

som förlorat sin man. Morgongåfva bestämmes före

vigseln och blott i lös eller blott i fast egendom

;

pen ej i båda tillika. I det senare nfseendet, el-

ler ankors understöd och beskydd, har staten för-

länat vissa rättigheter, beräknade på deras berg-
niag efter mannens död. En sådan rättighet är
prest-enkors privilegium på nådår. Hvarje prest-

enka, hvars man innehaft ordinarie beställning in-

om kyrkan, äger att behålla tjenstens inkomster

ett år utom det löpande tjenståret, och konungen
kan förläna ännu ett, eller, vid ömmande omstän-
digheter, två s. k. extra nådår. Deremot hafva
presterne för sina enkor ingen allmän pensions-

kassa och staten bidrager till deras understöd en-
dast med de mindre betydliga anslag, t. ex. af

. kronoräntor, som på vissa ställen blifvit gifna till

prest-enke-kassor i stiften. De civila orh mili-

tära tjenstemännens enkor hafva icke nådår; men
i dess ställe s. k. begrafoingshjelp, eller mannens
lön under första balfva året af hans tjenstetid, uti

alla de tjenstegrader han emottager, hvilken inue-

hålles af staten till begrafningshjelp; men ej åter-

betalas i fall han tager afsked. Hvarken denna
eller presternes nådår, isynnerhet icke den förra,

skänker någon tillräcklig bergning för framtiden.

Enke- ocb pupill-kassor äro derföre inrättade, till

en del på tjenstemännens egen bekostnad, grun-
dade på inrättningar, som efter mannens död kom-
ma enkan till godo. För borgare-enkor finnes rät-

tigheten att fortsätta mannens borgerliga yrke,
hvilket då skötes för hennes räkning af en anta-

gen person. Dessutom bruka stundom vissa nä-
ringsrättigheter vara borgare-enkor förbehållna.

För fattiga enkor finnas på vissa ställen eokbus,

der de intagas till döddagar, jemte andra fromma
stiftelser, hvarifrån pensioner utgå.

Kokeuaedel» Särdeles inom preste-ståndet be-
nämnas med detta namn de understöd, som nr vis-

sa kassor tilldelas aflidae tjenstemäns enkor. Enke-
medlen utgå dels af presterskapets sammanskott,
dels af dertill anslagen kronotionde, dels af gifna

donationer.

Enke- och PiaplU-kisannw Sådana inrättningar

finnas, genom statens försorg, för så väl militära

som civila tjenstemäns enkor och barn. Ifrån den
tid, då lönerna började utgå i penningar och ej i

hemmansräntor, under form af förläningar, hafva

militärstatens enkor och barn åtnjutit pensioner.

Är 1739 bestämdes genom en kongl. förordning

vissa reglör derför. Medel bereddes genom stats-

anslag, hvilka undergingo åtskilliga förändringar,

så till storlek som förvaltningssätt. År 18SO åt-

gjorde de 23,000 R:drB:ko, hvilka fördelades ge-
nom ett reglemente år 1833 emellan tvenne pen-
sions-anstalter, en för officerares, en annan för

underbefälets efter]emnade familjer. Pensionerna

utgöra klasser, ifrån 24 till 250 R.dr för ef-

ficers-enkor och 16—20 R:dr för enkor inom un-

derbefäls-graderna. Pensioner gifvas åt enkor ock
äfven åt faderlösa barn, dock icke på det sätt,

att hvar och en familj är berättigad till pension.

Det kan icke blott hända, att familjernas antal Ir

större ån pensionernas^ utan det gifvee äfven i

alla händelser vissa vilkor, hvilka erfordras så väl

kos den som söker pension, som äfven hoa den

aflidne mannen eller fadern. Pensioasratt aga
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endast fattiga bushåll f blott deras enkor ocb bara,

tern innehaft 15a på stat iaom någon af de i pen-

sions-reglementet nämnda tjenslegrader, ocb hvil-

ka, vid dödsfallet, qvarstodo i tjenst eller vissa

år hade innehaft tjenstcn, förr än de erhållit af-

sked; slutligen blott sådan enka, som ej njuter

bidrag af någon annan statens pensions-inrättning.

Enka bar företrädesrätt framfor sina barn; dock

kan i vissa fall pensionen delas emellan dem. Pen-

sionen gäller för lifstiden; men förloras om enkan

träder i nytt gifte, eller flyttar till fremmande
land, eller blifver dömd till vanhederligt straff,

eller änder en viss tid försummar att uttaga pen-

sionen, eller upphör att vara fattig. För de pen-

sions-behöfvande, som ej kunna erhålla pension, är

en viss ersättning beredd genom gåfvor, s. k. gra-

tifikationer, af kassans besparda medel. Men utom
denna af staten förlänade pensionsfond finnes ett ser-

skildt kapital, hvilket Carl XIV Johan ocb kronprin-

sen skänkte till pensioner, och för hvars förvaltning

serskildta föreskrifter gåfvos år 1819 genom ett

kongl. bref. Räntan å kapitalet, som skulle utgå

till pensioner, var 5,000 R:dr. Slutligen finnes

äfven en enskildt pensionskassa, grundad på af-

gifter utaf alla militära tjenstemän. Dessa afgif-

ter äro ett slags beskattning, hvilken i och för sig

sjelf icke medför rätt till pension, så mycket min-

dre, som de äfven erläggas af ogifta militärer.

Till dessa tvångsafgifter komma frivilliga bidrag,

de der utgå efter vissa bestämda grunder af dem,
bvilka vilja vara delaktiga i kassan, och dyme-
delst försäkra pensionsrätt åt sin familj. Äfven
dessa pensioner delas i klasser ifrån 20 till 250
R:dr. Vid dem fästes icke afsoende på famil-

jens torftighet ; emedao kassan utgör delägames
egendom. Deremot är företräde stadgadt för de,

hvilkas män stupat i krig. Äfven denna kassa,

likasom de medel staten gifvit, förvaltas af direk-

tionen för arméens pensionskassa. — För sjöför-

svarets tjenstemäns familjer finnes Amiralitetets

Enke- ock Graliatr-kassa , som förvaltas af direk-

tionen för amiralitets-krigsmans-kassan, och be-

står dels af statsanslag, dels i ett ägande kapital
,

dels i hvarjehanda dit anslagna inkomster, samt af-

gifter af flottans tjenstemän. Pensionernas stor-

lek är ungefär lika med dem som utgå från ar-

méens enke- och pupill-kassor, men vilkoren för

pensions erhållande något olika; afseende har nera-

ligen blifvit fastadt på kassans dubbla ursprung

ifrån delägares bidrag ocb tillika ifrån allmänna an-

slag. — Lika med arméen har äfven civilstaten en

allmän och en enskildt enke- och pupill-kassa,

grundade den ena på statsanslag, den andra på del-

ägares bidrag, med pensionsvilkor, temligén lika de

för militära enke- och pupill-kassorna, samt förvalt-

ning af direktionen för civilstatens pensionskassa.— Utom dessa enke- och pupill-kassor för ser-

skildta klasser af statens tjenare, finnes, sedan år

1784, den s. k. allmänna enke- och pupill-kassan.

Don nppkom genom sammanslående af tvenne an-

dra kassor, en militärens och en civilstatens kas-

**, bvilka förenades till en enda och utvidgade

sif: så, att alla stånd kände deltaga deri. Den

•kötes såsom ett bolag, och består dels af ett be-

tydligt räntebärande kapital, dels af insatser utaf

delägarne. Presteståndet saknar ännu en enke-

oeh popill-kassa, ehuru försök varit gjorda att

bilda en sådan. Men för serskildta klasser af med-
borgare äro enskildta enke- ocb pupill-kassor inrät-

tade. Sådana finnas ett stort antal ensamt i Stock-

holm. De förnämsta deraf äro: Allmänna enke-

och pupill-kassan, med en fond af 901,346 R:dr;

den med arméens pensionskassa förenade enke- ocb

pupill- kassan, med 318,912 R:dr i fond; civil-

statens enskildta och allmänna enke- och pupill-

fonder utgöra 196,617 R:dr; banko-statens enke-

och popill-kassa, 220,64? R:dr; enke- och pupill-

kassan vid rikets ständers riksgälds-kontor, med
hvilken f. d. general-assistans-kontorets enke- och

popill-kassa numera är förenad, 59,446 R:dr; enke-

och pupill-kassan vid Stockholms stads verk, 128,230
R.dr; jern-kontorets tjenstemäns pensions-kassa för

deras enkor och barn, 14,972 R:dr; eller tillsara-

mans 1,750,902 R:dr B:ko. Härtill kommer ytter-

ligare: Drottningens hospital med 46,483 R:dr;

Kniggeska pensions-fonden med 16,666: 32; bor-

gerskapets enkhas, med 189,680 R.dr; Filénska

pensions-fonden för civila embets- och tjenstemäns

samt deras enkors och barns underhål), med 68,741

R:dr; under allmänna enke- och pupill-kassans di-

rektion ställde pensions-fonder, 43,473 R:dr; Go-
doska pensions-fonden för enkor efter embetsmän

inom magistraten, 6,111 R:dr; pensions-fonder,

förvaltade af direktionen öfver borgerskapets enk-

hus, 45,700 R:dr; af grosshandels-societeten för-

valtade pensions-fonder, för behöfvande medlemmar
samt deras hustrur, enkor och barn, 66,666 1 R:dr;

kryddkramhandels-societetens pensions-fonder, för

samma ändamål, 78,468 R:dr; Strandbergska och

Hebbeska donationerna, till enkor och oförsörjda

döttrar af ofrälse embets- och tjenstemän, 80,518

R:dr; nödbjelps-kassan och Törnebohmska pensions-

fonden, för enkor och barn efter tjenstemän och

fabriks-idkare, 191,924 R:dr; Kniperska pensions-

inrättningen, med 59,051 R:dr; Norénska pensions-

fonden för enkor och flickor, 33,316 R:dr; Pau-

linska donations-fonden, 112,139 R:dr, m. fl. en-

skildta bär ej upptagna donationer för samma än-

damål, till hvilket inom Stockholms stad ensamt

således disponeras omkring 3 miljoner.

Knkhuiet i Stockholm. Denna vackra inrättning

har för sin stiftelse hufvudsakligen att tacka gross-

handlaren Abraham Grill , hvilken dertill anslog den

första fonden, till tacksamhet hvarföre stadgades,

att så länge någon manlig efterkommande af ho-

nom finnes, en sådan alltid skall vara ledamot af

direktionen. Början skedde i Maj år 1725, kort

efter Grills död. Här underhållas 75 medellösa

enkor efter Stockholms handlande och handtver-

kare, af bvilka ingen för vara under 50 år. Till

förrättande af deras gudstjenst finnes en kyrka,

med egen predikant. Fonden har, genom gåfvor

och testamenten, tillväxt så betydligt, att den år

1826 utgjorde 118,557 R:dr, och vid 1842 ån
slut: 189,680 R:dr, deraf 176,000 räntebärande ka-

pitalet. Härifrån utdelas äfven pensioner till åt<-
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skilliga, som ej kunnat emottagas inom inrättnin-

gen. Huset lärer bafva varit bygdt af en Sparre;

men afbrann vid den stora vådeiden år 1786.

Iståndsatt af räntmästaren Lagcrsparre , tillföll det

kronan genom bans balans, och öfverlemnades till

en grefvinna Woinarofskij , i afräkning på en for-

dran, som hennes man hade hos statsverket. Hon
sålde det sedan till borgerskapet , då det användes

till sitt nuvarande ändamål.

Knkllng är, enligt Sveriges lag, i vissa fall un-

derkastad samma vilkor som enka; men i vissa

fall andra. Enkling far, likasom enka, icke träda

i nytt gifte, utan att afvittra sina barn med den

aflidne hustrun. Deremot kan enklingen träda i

nytt gifte ett hälft år efter hustruns död; enkan

först ett år derefter. I afseende på giftorätt har

enkling varit gynnad på qvinnokönets bekostnad

ända till dess, vid 1844 års riksdag, giftorätten

bestämdes lika för begge könen. Förut var gifto-

rätten i fast egendom på landet dubbel för man-

nen emot qvinnan, åtminstone i de flesta fall; ty

i forvärfd fastighet på landet var giftorätten åt-

minstone for presteståndet lika; men för frälse-

ståndet och bönderne var deremot giftorätten olika,

åfven i lösören, likasom i fast gods å landet.

KnkOpIng, en urgammal uppstad i landskapet Up-

land, anlagd af Birger Jarl, vid Mälaren, 8 mil

N.V. från Stockholm, 4J mil från Upsala, ligger

i en bördig nejd af Åsunda härad, vid en liten

ström, som j mil derifrån faller ut i Mälaren. Är

reguliert byggd, synnerligast efter år 1799, då

den härjades af en betydlig eldsvåda. Staden lä-

rer fordom blifvit kallad Ena eller Stora Ena, till

åtskillnad från Litsel-Rna (Litslena), som ligger en

mil derifrån. 1 hedniska tiden skola Fjerdbundra

fylkeskonungar haft sitt säte härstädes. Sedermera

hafva lagmännerne här hållit vapensyn och räfste-

ting. Stadens församling, jemte annexet Wårfru-

kyrka socken, hör till 2 kl. reg. Kyrkan, belä-

gen på en hög sandbacke, bar, före år 1548, till-

hört endast landsförsamlingen, under annexets namn;

men sedan förra stadskyrkan afbrann, bafva begge

församlingarne begagnat samma namn. I staden

finnas lemningar efter tvenne kyrkor och tvenne

kloster, hvaraf ett varit af Franciskaner, anlagdt

i konung Erik Läspes tid, och det andra af Bern-

hardiner-orden. Erkebiskop Laurentius i Upsala

var af förstnämnde orden , och blef derföre begraf-

ven i detta kloster år 1267. Sedan konung Albrekt

tillfångatogs år 1388, ödelades staden med eld och

brand af bans Tyska anhängare, de så kallade Hätte-

bröderne. Åren 1572 ocb 1609 blef den afbränd ge-

nom vådeld. — Riksmarsken Carl Knutsson hyllades

här till höfvidsman, af Fjerdbundra-allmogen , år

1436. — Denna ort, tillika med hela Fjerdhandra,

blef, år 1300, gifven till morgongåfva af konung Bir-

ger åt dess drottning Martha, konung Erik X:s dotter

i Danmark. Stadens äldste kända privilegier äro gif-

na af Erik XIII, år 1413. Vapnet utgör 4 i kors

vända liljor. — Från uråldriga tider tillbaka har En-

köping grundat sitt bestånd isynnerhet på odlingen

af jordfrukter och köksväxter, hvaraf produkterna

försäljas dels i Stockholm, dels i Upsala. Handeln,

som ej är klassificerad, bedrifves af 9 köpmän,

samt åtskilliga bandtverk af 7 1 mästare. Här fin-

nes dessutom 1 apotbek, postkontor, sparbank och

vexelundervisnings-skola för omkring 50 gossar.

Konung Carl XIV Johan begåfvade denna skola,

äfvensom fattigförsörjnings-anstalten, med betydligt

understöd. Stadens riksdagsnummer är 45. Dess

folknummer uppgår till 1,300 personer. Den har

198 bus och tomter samt 1,526 tunnland jord.

Marknader hållas här årligen i Januari, Mars och

September månader.

Enoei, CIa» Ludvlgr, kongl. botpredikant och

kyrkoherde i Röke och Torups församlingar af

Lunds stift, har sin bufvudsakliga namnkunnighet

såsom lärare åt Bellman, och genom ett bref från

denne till Schröderheim , hvari han rekommenderar

honom till ett pastorat. Ennes var född d. 21 Jan.

1727 och dog på 1790-talet; har skrifvit åtskil-

liga poemer; men bvilka icke gått till efterverl-

den, om ej möjligtvis i någon samlares gömmor.

Enaes 9 Darthold Anden, major och riddare

af Svärds-orden, död 1842, obekant vid hvad ål-

der, har utgifvit Biografiska minnen af Carl XU:s

krigare, en samling i tvenne band, hvilken icke

saknar sin förtjenst såsom ett vigtigt historiskt

bidrag.

Enneibovad , ytterst på Froåsa ägor, vid grans-

skillnaden emellan Östergöthland och Småland. Der

synas lemningar af en skans, med en graf, uppka-

stade i konung Carl IX:s tid under kriget mot Dan-

skarne, hvilka, sedan kommendanten i Kalmar,

Some, uppgifvit staden, visat sig härstädes; men

af konungen och bans folk blefvo tvungne att dra-

ga sig tillbaka.

En per utllle fonden» uppkommen genom det

i 5 §. af kongl. förordningen d. 22 Maj 1794

och kongl. brefvet d. 18 Sept. samma år intagna

stadgande, att, i följd af den staden Götheborg

förunnade nederlagsfribet å utländskt gods, en per

mille skulle erläggas i afgift , vid inkommandet och

utgåendet af dylika varor, jsamt af dessa medel

bildas en fond för allmänna byggnader i Göthe-

borg, hörande till militär-bebof och stadens for-

svar, hvilken afgift sedermera upphört, på grond

af nederlags-förordningen d. 5 Maj 1813. Fon-

den, insatt i rikets ständers bank till förräntning,

utgjorde år 1843 något öfver 16,000 R:dr B:ko.

KntfAksböfter kallas viten, bvilka, ålagda af dom-

stol, tillfalla odelade en och samma person eller

användas för ett enda ändamål. Sådana böter äro

stundom målsägarens ensak, stundom tillhöra de

Kongl. Maj:t och kronan. En kongl. förordning af

d. 20 Jan. 1779 har förändrat Rättegångs-balkens

stadgande om de ensaksböter, bvilka tiUföllo do-

mare och embetsmän, så att dessa böter ifrån

denna tid gå till konungen. Likväl äro de ej full-

komligen kronans ensak, ty hälften af de böter,

som utfalla i följd af krono-åklagarens åtalan,

tillkomma honom; återstoden går till kronan. Bn-

saksböter finnas likväl endast i de fall, der de ser-

skildt blifvit stadgade; lagens allmänna föreskrift

i Råttegångs-balken är, att böter, der ej serskildt

finnes utsatt hvem de skola tillfalla, gå till tw

Digitized by



Kaslftf. 429

skiftes, tå alt konungen tager en lott, häradet

eller staden en och kärande parten i den vunna

rättegången äger rätt till tredje parten. I vissa

fall tillkomma ensaksböterne de fattige, såsom då

vittnen bevisas bafva svurit falskt eller icke upp-
täckt allt hvad de om saken vetat, likaså när do-
mare tagit motor. Detsamma äger rum med böter

för rättegångs-missbruk, när någon utan skäl dra-

git sak for rätta; med domares böter, bvilka för-

summat rättegångstimma, eller uppsåtligen af onda

bevekelsegrunder fällt orätt dom; slutligen böter

för procenten, samt s. k. fästningagåfvor, hvilka

förverkas, när förlofningen brytes eller blifvit in-

gången mellan personer, af bvilka någondera för-

ut varit fastad på annat håll. Rnsaksböter till

målsägaren förekomma, såsom nåmndt är, vid fle-

ra tillfällen, t. ex. då en gäldenär nekar att er-

känna sin förskrifniug, eller fordringsägaren kräf-

ver betalning, den han vet gulden vara; då afvita

menniska begått dråp, och slutligen s. k. lytesbö-

ter, då misshandling blifvit någon tillfogad, så att

hon deraf erhållit lyte.

Boskifte, eller blott Skifte, kallas den fördelning

af sammanblandade jordägor, bvarigenom bvarje

ägares lott blir utbruten från de öfrige. Rn så-

dan förrättning fordrar den största varsamhet, för

att ej förnärma ägande-rätten. En noggrann upp-

mätning af ägorna måste föregå, och afseende fä-

stas på en mängd lokala förhållanden, samt deraf

härflytande rätts-anspråk. DerfÖre är skiftesver-

ket föremål (or en temligen invecklad lagstiftning,

och ditbörande rättsfrågor räknas ibland de svå-

raste. De behandlas i första rummet af en egen

skiftesrätt. Sedan afvittringar och storskiften i

Dalarne och Norrland redan förut kommit å bane,

utfärdades en allmän skiftes-stadga för hela riket

1807, och denna ersattes af en annan år 1827,
hvilken likväl sedermera blifvit i vissa delar än-

drad. Denna stadga upphäfver dock ej de serskildta

författningarne för afvittrings- och storskiftesver-

ket, i de ofvannämnda landsorterna. Skiftet verk-

ställes af dertill förordnad landtmätare, på den

jordägares begäran, som önskar utbrytning, och

under medverkan af gode män, hvilka å landet

väljas på förhand i allmän sockenstämma och i

städerna af delägarne, inför magistraten. Skiftet

verkställes på grund af upprättad karta och der-

vid förekomma åtskilliga punkter, som måste be-

stämmas. Sådana äro om sjelfva delningsgrunden,

om skyldighet till utflyttning, o. s. v. I vissa frå-

gor besluta delägarne, i de öfriga hvilar afgörau-

de rätten hos gode männen och skiftesmannen. Der

tvist uppstår och ej kan af dessa bemedlas, år

ägodelningsrätten domstol. Denna åter utgöres af

domhafvanden eller serskildt af Kongl. Majrt för-

ordnad ordförande, samt trenne i landtbruket kun-

nige män inom häradet, de der väljas af ombud
ifrån soeknarae. öfvor denna domstols utslag kun-

na besvär anföras hos Kongl. Maj:t, i dess justitie-

revision, för att afgöras af högsta domstolen.

Kmeltlld skrift kallas den mildare grad af kyrko-

straff eller kyrkopligt, son består i förbrytarens

bekännelse och afbedjande af sitt brott, i själa-

sörjarens och några fä vittnens närvaro, bvarefter

aflösning meddelas honom. Den uppenbara kyrko-
pligten äger deremot rum efter slutad allmän guds-
tjenst, i hela församlingens närvaro. Kyrkopligt,

vare sig uppenbar eller enskild skrift, ådömes en-

dast af verldslig domstol och utgör ett slags för-

soning för begångna brott, en religiös akt, ett

återupptagande i församlingens gemenskap , ur hvil-

ken den brottslige anses utesluten genom sin miss-

gerning. Den var således ursprungligen ett bene-

ficium juris, en försoning med församlingen, der

förbrytaren åstadkommit förargelse; men bar nu-

mera öfvergått till begreppet af straff, bvilket i

vissa fall åtföljer det verldsliga. Skillnaden emel-

lan enskild och uppenbar skrift eller kyrkopligt

är blott den, att den förra äger rum inför några

få och den senare offentligen, samt att den enskil-

da skriften förutsätter en mindre grad af brotts-

lighet; den offentliga deremot större förbrytelser.

1 fordna tider var kyrkopligten förenad med åt-

skilliga serskildta kyrkostraff, såsom att den brotts-

lige gisslades vid kyrkodörren, och serskildta bot-

handlingar ålades honom, t. ex. vissa allmosor.

Äfvenså konde ej skriften förrättas af hvilken prest

som helst, utan blott af mera utmärkta kyrkolä-

rare, hvarfore den också vanligen ägde rum vid

domkyrkorna. Men genom konung Carl Xl:s kyrko-

lag är allt detta upphäfvet, och hade till en del

redan förut upphört, hvarjemte år 1807 den in-

skränkning ytterligare stadgades, att en for flera

brott sak fälld förbrytare blott en gång undergår

skrift, hvilken då är en gemensam försoning för

alla förbrytelserna. Den förbrytelse, som isynner-

het belägges med enskild skrift, är äktenskaps-

brott och i allmänhet otukt, mindre stöld eller s. k.

snatteri, jemte sådana förbrytelser, hvilka med-
föra skyldigheten att betala half mansbot.

KnsliKr, en känningsbåk af träd, i Bälinge soc-

ken af Södermanland, hör till Norrköpings fördel-

ning under norra lots-distriktet.

Enslftf» en socken i Laholms kontrakt och Tön-

nersjö och Halmstads härader af Götbeborgs stift

och Hallands län, 1 mil N.O. från Halmstad, hör

till 3 kl. reg. Pastoratet genomskäres af Nissa-

än, och delas derigenom på nyssnämnde tvenne

bärader. Ibland berg, utmärkta för en ansenligare

höjd, är Wiersekatt, hvilket, beläget vid hemmanet

Wiershult, sett från bafvet visar formen af en hatt.

Fjdlgime by bar för åtskilliga uti trakten inträffade

krigshändelser fatt ett namn i Svenska krigshisto-

rien; men kallas nästan allestädes Fjåltgrenna , hvil-

ket är en förvillelse, hvartill troligen Tegel, i Erik

XlV:s historia, gifvit första anledningen. Uti de

äldsta handlingar och kartor kallas stället Fjdtlkine,

och har aldrig hetat Fjällgrenna. .På Huneljung,

nära Arlösa, ligger ett numera flertydigt monu-

ment, bestående af en horisont elt lagd sten, un-

der denna ligger en annan bäll, och emellan dem

begge äro några mindre stenar. Omkring denna

fornlemning äro kantiga hällar uppresta. Vid östra

ändan stodo fordon, lutande emot hvarandra, tven-

ne stenar, hvilka, i form af en krona, öfvertäckte

•a emellan dem liggande rund ston, den der troll-
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gen varit antingen den dyrkade fetischea, eHer

dess fotstöd, åt bvilket man, i brist på tid att byg-

ga ett fullständigt tempelkummel, gifvit till skygd

dessa trenne latande stenar. Vid Spångstads by,

icke långt från landsvägen, står en tio alnar hög

sten upprest, hvilken liknar en skyddspelare. I det

så kallade Näfverkärret på Amböke skog finner

man stenar lagda såsom en ugn, bvarom sägnen

förmäler, att den under krigstider varit begagnad

till brödbakning af det in i skogen flyktade folket

ifrån trakten häromkring. Dessutom märkas här:

Arlösa och Åttarps säterier. Socknen består af 50 J

mtl. och bar 1,719 invånare. Af dess areal, 33,719

tunnland, ligga 3,495 i Halmstads härad, och 2,865

äro sjöar och kärr. Adr. Halmstad.

EnstOdlilna dåtgår kallas, i Westmanlands-lagens

26 flock kyrkb., halfheliga eller lätte- helgdagar.

Dijkman, i sina Svenska Kyrkohandlingar, anser

att de blifvit kallade så, emedan "de hade intet

stödh, eller äre och prydnahjelp af föregående da-

gar, och voro således enslaka eller enslödhins da-

gar." Af Östgötherne benämndes dessa dagar Yktl-

dag , kristb. 20 flocken. Lätte- och halfheliga da-

gar hette de af det skäl, att sedan folket för-

rättat sin "tidegärd", tingo de saklöst gå till sina

lätte-sysslor, hvilket iohemtas af mångfaldiga lag-

stadganden, kontrakter, föreningar och överens-

kommelser, ingångna och utfärdade på dessa dagar.

Deremot var tungt, groft samt blockarbete vid

åsätt straff förbjudet.

Knterga*tar kallas det manskap å ett örlogsfar-

tyg, som, vid fördelningarne om bord, bestämmes

att verkställa entringar.

Kntlta» kärrmes (Parus palustris), en till sparf-

foglarnes 2:dra underafdelning, gångfoglar, höran-

de fogel af 4 g- tums längd, med svart hufva, hvil-

ken går ned till ryggen
,
hvitgråa kinder och svart-

aktig haka, ryggen och vingtäckarne grå; honan

mindre svart på strupen, och ungarne blott med
en svart fläck på hakan; omvexlar tillfälligtvis

helt och hållet hvit. Finnes öfverallt i riket än-

da upp inom polcirkeln, likväl mindre allmänt i

de nordligaste landskaperna. Vistas om sommaren
och hösten i glesa skogsmarker, om vintern i

trädgårdar och löfskogar, samt då i stora skaror,

de der om våren skilja sig, då hvarje par söker ett

passande ställe för sin fortplantning, hvarvid ho-
nan lägger 10— 12 hvita med brunröda prickar

beströdda ägg, af 5{ linjes längd och 4{ linjes

tjocklek, i ett bo af mossa och gräs, fodrat med
renbår och fjäder, i gamla ihåliga träd. Födo-
ämnena bestå af insekter, larver och puppor samt
äfven af växtfrön och bär, särdeles rönnbär. Fo-
geln är ytterst rask och liflig, dess lockton lik-

nar: "Dia, dia, hetzi-äh-äb !" och genom sin jagt
efter insekter och larver gör han nytta så väl i

skogar som trädgårdar.

Kntomollther kallas steavandlade insekter, som
förekomma uti alla yngre formationer, men likväl

i allmänhet sparsamt. Hos oss finnes dock ett slag

deraf, kalladt Entomolithus paradoxos, ganska ym-
nigt uti Öster- och Westergöthland , i Skåne och

på Öland uti kalksten, oriten och aknschiffer,

af olika form och storlek, ock beslår af flera sa
utdöda arter af Trilobiter, hvaraf lefvande arter

blifvit upptäckta i Söderhafvet vid Falklandsöarne.

De äro till formen eliptiska eller äggrunda, vanli-

gen ej större än ärter eller bönor; men förekom-
ma äfven af en hands storlek.

Kntotnoloyi benämnes den del af na t aralhistorien,

som handlar om insekterna. Den tillhör, såsom
all naturvetenskap, förnämligast nyare tider och
har i Sverige ej saknat utmärkta idkare. Den stör-

ste vetenskapsman Sverige ägt, Linné, omfattade

hela den organiska naturforskningen, och har äf-

ven bearbetat entomologien. Hans lärjungar Has-
selqvist, Forskål, Thunberg, m. fl. reste i frem-

mande länder, äfven de mest aflägsna, för natur-

vetenskapliga ändamål. Forskål dog i Arabien,

Hasselqvist i Mindre Asien, Thunberg besökte Kina

och Japan, återkom lyckligt och uppnådde en hög
ålder, såsom innehafvare af Linnés lärostol vid Up-
sala universitet. Af honom finnas åtskilliga ento-

mologiska skrifter. Linnés samtida var den utmärkte

entomologen friherre Carl De Geer till Leufsta, hvil-

ken meddelade åtskilliga uppsatser i lärda sällskapers

handlingar, dels Franska, dels Svenska vetenskaps-

akademiens samt vetenskaps-societetens i Upsala.

Närmare vår tid lefde v. Paykull, äfven känd så-

som öfversättare af de Grekiska skalderna. Gyl-
lenhaals och Schönherrs arbelen öro, bekanta; den

förre utgaf Synonymia Inseclorum ocb den senare

Insecla Suecim. Professor Zetterstedt i Lund har

äfven bearbetat entomologien. I allmänhet har

naturalhistorien blomstrat vid Garolinska universi-

tetet under ledning af Fries, Nilsson och Agardh,
och entomologien har dervid ej varit glömd. En
yngre författare i denna väg är Dahlbom, hvilken

behandlat åtskilliga grenar af denna vetenskap.

Entra kallas det, då en del af besättningen på ett

fartyg anfallsvis springer öfver p& etl annat fiendt-

ligt fartyg, medan detta fastbålles vid det förra

med enterdraggar, m. m.

Knvavldsson, Carl, notarius publicus i Stock-
holm, blef på ålderdomen f>Hnd, tillbragte sin sista

tid i knappa omständigheter, och lärer harva dött

omkring år 1807, man vet icke i hvad ålder.

Detta är allt hvad man känner om hans lefnads-

förbållanden, hvilket måste förefalla så mycket
besynnerligare, som nan var en ganska produktiv

litteratör, och det i en gren, hvilken mest af alla

gör sig bemärkt af allmänheten: den dramatiska

vitterbeten. Utom en öfversättning af Rousseau»

Musikaliska Lexikon, en s. k. ny Acerra Philologica

och en Vinterlåsning har han, frän år 1780 till och
med 1800, riktat Svenska skådeplatsen med en

mängd arbeten, af hvilka flera ännu bibehålla sig

derstädes — i -Biografiskt Lexikon uppräknas icke

mindre än 76 — till största delen lyriska. Utom
några divertissementer, föranledda af tilldragelser

inom statslifvet, torde ganska få af dessa vara

verkliga originaler, ifall ens något är det, utan

antingen öfversättningar eller imitationer, de sist-

nämnda likväl oftast utförda med en lycklig hand,
oeh så skickligt lokaliserade, att man lättetigen

skulle kunna laga dem för Svenska produkter. De
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ntett bekanta är»: tpMgenie den andra, Kronofog-

darne, Mor Bobi ock Skolmästaren, Colin och Ba-
lette, Atemia etter Vitdarne, Richaré Lejonhjerto,

Den stormiga aftonen, Mueikvurmen , o. 8. v.

Kavlar, i våra dagar kallad Duett, och numera
strängt förbjudet, samt afven föga brukligt i vårt

land, var ferdom ett vigtigt bevisningsmedel i rät-

tagångar, samt, uti anan äldre tider, en sed bland

kamparne i norden, på en gång en strid och ett

nöje. Vapenöfningar ingingo såsom en af de vig-

tigaste delar i uppfostran och antogo ofta formen

af envig. Tvister afgjordes genom envig, de der

kallades holmgång; emedan de, hvilka skulle käm-
pa med hvarandra, möttes på en holme eller af-

mätt plats. Den som uteblef förklarades för hvar

mans niding. Holmgången, eller enviget, hade si-

na gifna reglor. Det skedde på s. k. hasslad mark,

d. ä. att en matta lades under kämparnes fötter,

utom hvilken de ej fingo stiga. Omkring mattan

stodo i hörnen pålar, hvilka nedslogos med vissa

ceremonier, och under upprepande af en egen be-
svärjelse, kallad tjosnubtot. Utomkriog sattes stän-

ger, kallade hattstur. Vapnen pröfvades för att

tillse, att ej svek och förtrollning var med dem.

Så länge de kämpande kunde värja sig med sköl-

darne, var stridslagen, att ej lemna den utstakade

platsen mindre sträng; men sedan sköldarne blifvit

sönderhuggna, ansågs den för slagen, som trädde

utom stängerna. Eljest ansågs den hafva tappat

striden, hvilken först blef sårad; men stundom dref-

os de af bitter fiendskap till en lång kamp, som
icke slutades förr än med den enes död. När ha-
tat var mindre häftigt, skiljdes de stridande ge-
nom följeslagarnas mellankomst, sedan första så-

ret var gifvet. Stundom stridde äfven följesla-

garna med hvarandra , eller kämparne hvar och en

med sm motståndares följesmän. Det bände ock,

ej allenast under den kristna medeltiden, utan äf-

ven i bedendomen , att icke blott personliga föro-

lämpningar gåfvo anledning till sådana strider,

utan man hänvisade äfven mörka och obevisliga

tvistefrågor, på detta sätt, till de allseende magter-
nas utslag. Man har exempel, att arfstvister af-

gjordes på denna väg. Det var den råa styrkans

tid, och lagen vände sig till denna, icke blott eme-
dan den mera förmådde än laglig dom, utan ock-
så, emedan folket mera älskade att pröfva sina

krafter i öppen strid än sin skarpsinnigbet i en

svår bevisning, helst då lagfarenheten var outbil-

dad. Det hände stundom, att en tapper kämpe
utmanade en annan, blott för att visa sin större

tapperhet och vinna ära, såsom en hjeltes bese-

grare. Medtäflare i kärlek fordrade hvarandras lif

,

och fadern eller brodern till den jungfru, hvars

hand blifvit en djerf älskare förnekad, måste ofta

bjuda sitt blod till den förskjutnes upprättelse.

Man höll då tvekamp, antingen en holmgång eller

an mindre lagbestämd strid, och det var denna

senare, som egentligen kallades envig. Den till—

Wr, såsom juridiskt bevisningsmedel, företrädes-

vit hedendemen. Med kristendomen infördes jern-

profvet ajlt mera uti envigets ställe, hvars upp-

nå/vande man dock ej kan bestämma tfll någon

viss tid. I landskapslagarne förekommer det icke.

På Island skall holmgång, såsom råttegångsbruk

,

harva blifvit aflyst i början af ll:te århundradet.

Både jernbyrd och envig voro Guds domar, hvi-

lande på den grundsats, att den allseende rättvi-

san skulle, genom stridens utgång eller jernbyr-

dens påföljd för den , som genomgick detta grym-
ma prof, uppenbara den fördolda sanningen. Det
var vidskepelsens missbrak af en from och ädel tro.

Envlgeslmnor omnämnas i de gamles envigesja-

gar och kämpavisor. Sjöborg anför i sina Samlin-
gar för Nordens Fornälskare, att sådana ba-
nor äro ovala stensättningar med polarstenar, och
finnas i Släp socken af Halland. I Ysby socken

på en ljunghed emellan Edensberg och Laholm bi-

bebålles äfven namnet på dem, som der, vid de så

kallade Tvärstenarne , hållit envig, nemligen Stark-

otter och Hergrim. Vid Träslöf är en bana af 20
stegs längd, der det säges att kämpen Erle uti

envig vunnit seger oeh derefter offrat uti den när-

belägna efter honom sedan namngifna Erslesdal. I

Nerike förekomma äfven sådana i Kumla socken,

vid Södra Sånna.

Envlks kapellförsamling, annex tHl Svärdsjö, be-

läget i Stora Tona kontrakt af Westerås stift, 3£
mil N.N.O. från Falun. Socknens hemmantal, areal

och folknummer upptages jemte modersocknens.

Adr. Falun.

Karts annoble (Anobium pertinax) , én insekt af

skalbaggarnas ordning, af 1 1 till 2 linjers längd

med nästan cylindrisk kropp , till färgen mest svart

,

eller brunaktig, med en mörkgul fläck på hvardera

sidan ryggskölden; lefver i gammalt träd, helst i

boningsrum, hvaruti de lägga sina larver, kallade

trädmask, hvilka förstöra möbler, skåp, musika-

liska instrumenter af träd, o. dy]., samt röja sitt

gömställe genom det gulaktiga maskmjöl, h vilket

de utkasta ur de gångar, som de borra uti trädet.

Likasom flera andra insekter har denna den fint-

ligbeten, att då den märker fara draga in huf-

vud och fötter, samt låtsa sig vara dödt, de flesta

andra öfvergifva likväl denna skendöd ocb undfly

hastigt om de handteras något våldsamt; men den-

na kan på intet sätt förmås att återtaga sin rör-

lighet, man må handtera den buru som helst, hvil-

ket gifvit anledning till namnet envis.

EavKlde är en för den Svenska statsrätten frem-

mande grundsats och bar varit det af ålder. Blott

några få gånger har Svenska folket, dels genom
serskildta förhållanden, och dels genom ett obe-

tänkt bortskänkande af sin frihet, varit underka-

stadt envåldsherrar. Konung Gustaf I var otvif-

velaktigt en verklig envåldsherrskare, likaså Carl

XI och Carl XII, samt Gustaf m efter år 1789

och Gustaf IV Adolf. Gustaf I:s envåldstid upp-

hörde, när den väldige herrskaren afsomnade, och

sonen ej hade kraft och sans att föra faderns spira.

Den lagliga ordning konung Gustaf på ett despo-

tiskt sätt, men i sannt fosterländsk anda grund-

lagt, upplöste, sig åter i förvirring. Då ett ordnadt

samhällsskick slutligen hann bildas, blef det ett

slags fördrag emellan konungen och adeln ; på den

Gustavianska monarkien följde den period, då Sven-
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ska aristokratien blef starkare is någonsin. Del

var dels billigt missnöje, dels låg afond, som väp-

nade folket emot denna adelsmagt ock söndrade

densamma inom sig sjelf. Oenigheten gjorde det

möjligt för dess ofrälse fiender, att störta densam-

ma under Carl Xl:s tid. Då adeln föll, var mel-

lanmagten borta, hvilken väl stundom kunde åt-

skilja; men lika ofta förenade konung och folk.

Den hade varit besvärlig för begge; men lemnade

vid sitt fall en tom plats, som den ene ej ville

och den andre ej kunde fylla. Ständerne öfver-

lemnade icke enväldet år 1680 åt konungen; ty

han var ännu bunden vid Sveriges lag, men han

blef fullkomligt oberoende af rådet. Sedan detta

var förvandladt till konungens tjenare, utan ansva-

righet inför ständerna, och utan förbindelse för

konungen att höra dess råd, fanns ingen motstånds-

kraft emot konungamagten. En sådan hade for-

dom legat i folkskarornas uppror. Deras tid var

nu förbi, lagens välde stadgadt och hvilande i ko-

nungens hand. De privilegierade stånden voro för-

ödmjukade, adeln nyligen och hierarkien af Gustaf

Wasa. Medelklassen, redan vigtig såsom bundsför-

vandt, var likväl ej nog stark och samlad, att

ensam föra frihetens talan, och tryckfrihetens magt

var okänd. Hvarken anlitades den mycket, eller

var den säker eller dess betydelse nog högt vär-

derad. Då blef konungens magt den enda i sta-

ten. Under sådana förhållanden uppdrogo ständer-

ne år 1682 åt konungen all ekonomisk lagstift-

ning, och hoppades, äfven vid förändringar i all-

männa lagen, att, blott såsom en kunglig nåd,

blifva tillsporda, och tio år senare lemnade de,

1693, i sjelfva verket hela beskattningen i ko-

nungens hand. Ty regeringen bemyndigades, att,

om behofvet så erfordrade, i händelse af krig,

upptaga lån, äfvensom den gamla bevillningen.

Endast konung Carl XI:s personliga egenskaper hin-

drade konungamagten att missbrukas. Svenska fol-

ket åtnjöt af kunglig nåd sin gamla frihet. Under

Carl XII låg enväldet tungt öfver landet. Det var

tyst omkring konungens thron
;
klagande röster nåd-

de ej dit, och om de gjorde det kunde konungen

tillsluta sina öron. Men gammal konnnga -kärlek
och Carl XII:s rent Svenska personlighet fäng-

slade folkets trohet. Vid hans död kastade sig

Sveriges folk med ett hastigt språng ur den ena

ytterligheten uti en annan. Enväldet låg brutet i

stycken och konungamagten förtrampades af par-

tierna. Detta skedde redan i 1720 års regerings-

form, ehuru ännu mera genom det sätt, bvarpå

den tillämpades. Likasom konung Carl XI, genom
ett formligt öfverlåtande, på laglig väg erhållit

envåldsmagteo, så afträddes den utaf Ulrika Eleo-

nora, i sjelfva verket tvunget; men dock i laglig

form. — Gustaf III:s envälde var af annan art.

Det grundade sig på en statskupp, börjad 1772 i

fosterländsk anda, fortsatt 1789 i despotisk. Re-
geringsformen af år 1772 gjorde konungen åter

till rikets regent, ej blott till rådets ordförande;

men bibehöll åt ständerne i det hela deras gamla
magt. Likväl saknades vissa garantier. Det var

icke bestämdt för huru lång tid bevillningen kun-

de gifvas, ej heller fanas någon rådets ansvarig-

het inför ständerne. Detta regeriagssätt var såle-

des ej fullkomligt envälde; men det monarkiska

elementet öfvervägde. 1789 års förenings- och

säkerhets-akt upphäfde rådet helt och hållet, och

gaf konungen rätt att styra riket "på sätt honom
nyttigast synes.

n Dermed var han antokrat, ehuri-

väl ständerne ännu hade banken nnder sin vård och

folket behöfde höras för beskattningen. Likasom

ständernes oenighet gjort Carl XI enväldig, så var

det ock dessa som gjorde samma sak möjlig for

Gustaf 111. Men konungarnes personligheter voro

olika. Gustaf III liknade ej Carl XI och Gustaf

IV Adolf var ej Carl XII:s make. Deruti voro de

dock lika, att enväldet, bvars behag de ej länge

fingo sjelfve njuta, kändes tungt nnder efterträda-

rens spira. Gustaf HI:s snille försonade folket med
hans fel; Gustaf IV:s oförstånd skyldes ej af hans

förtjenster. Då han föll var den gamla friheten i

lifligt minne, den konstitutionella monarkiens tide-

hvarf var kommet, och dynasti-förändringen 1809

förändrade regeringsformen.

Enåker, annex till Vestra Löfsta, beläget i Sö-

dra Fjerdhnndra kontrakt af Upsala stift, 5^ mil

N. från Westerås, 2 mil N.O. från Sala. Socknen

har 810 invånare och består af 18 mtl. Dess areal

ntgör 23,814 tunnland, af hvilka 3,850 äro sjöar

och kärr. Adr. Ekolsund.

KnÄnger, en socken med Njutånger och Nianfors

kapell, hör till 2 kl. konsist., är belägen i Häl-

singlands norra kontrakt och fögderi, Upsala stift

och Gefleborgs län, 2£ mil S. från Hudiksvall, vid

hafvet. Kyrkan är mycket gammal ; den tros vara

byggd P& 1400-talet. Vid Ryssarnes härjningar

härstädes, i slutet af Maj år 1721, då Långvinds

bruk ocb flere byar brändes, blefvo likväl kyrkan

och prestgården räddade genom trenoe personen

mod och beslutsamhet. Här finnas tvenne jern-

bruk : Långvind och Boda. En betydlig mängd brä-

der ocb plankor utföras årligen från socknens Ja-

stageplats, Tytterön, både till Gefle och Hudiksvall.

— Memoria pr(Bleritorum et presenttum temporum

är öfverskriften på en gammal anteckning, som år

f838, då en reparation skulle företagas med bor-

det i Enångers kyrkas sakristia, blef funnen under

det läder, hvarmed bordet var öfverdraget, och

hade följande lydelse: "År 1696 begyntes en sådan

svår hunger i hela Sverige, så att många tusende

menniskor svälte ihjel, fastän konungen all möjlig

flit använde att understödja allmogen med span-

mål; men i Helsingland, Medelpad, Ångermanland
och Jemtland uppehöllo folket endels lifvet med
barkbröd, efter the här i orten äro vana vid svagt

bröd; hvarvid man med förundran såg, huru un-

derlige* Gud välsignade thetta brödet, att det hade

kraft att föda, så att många fattiga mans barn

voro vid bättre trefnad och hull, än rika mans
barn , som kunde vara magra och bleka nog. Kan
hända hos the fattiga fanns på then tiden meta
förråd på böner, gudsfruktan och nöjsamt sinne,

än bröd. Men år 1700 begynte Gud af nåde tän-

ka på vår nöd och höra vår bön, och gaf godt

bröd att äta, och god säd att så, och tltet med
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stor välsigneke, hvflken Gods godhet har förnyat

•ig allt sedan, år ifrån år. — Är 1708 tben 28
8ept. om aftonen begyntes en svår köld, hvilken

stan någon tö varade inemot vårtiden. Tå formen-

tes merendels hela hafvet bär i Norrland vara igen-

fruset. Hafsisen varade och lät sig se nästan in-

emot midsommaren. Om vintern fldgo sjöfoglarna

opp i strömmarna. Thet berättades ock, att tå

sjöfoglarna sågo röken af kohlmilorna, flogo the

dit, menandes ((hen) vara dimba af strömmar. Och
när the ditkommo, voro the så utmattade af fly-

gande, att the icke mera förmådde flyga. Thet

berättades ock af sjömännerna, att på hafvet mel-

lan Stockholm och Lybeck, låg mycken sjöfogel

på vattnet döder, utan tvifvel om vintern döde af

köld. — År 1710 afsomnade på the södra orter-

na i riket många tusende menniskor af pestilentien.

Här i Helsingland inkom samma sjukdom med sjö-

farande folk ifrån Stockholm, och blefvo döde af

samma sot i Hudiksvall allenast några personer;

uti Forssa socken i Sörvigsta, uti vestra gården,

blefvo alla menniskor döde, men ingen mer uti

socknen. I Njutånger på Iggesunds bruk afsomna-

de åtta personer. En malmskuta förde sjukdomen

på bruket. — Vid thessa nu varande tider är ett

stort elände uti Sveriges land. Konungen är ge-,

nom flykten, tå slaget stod vid Pultava, kommen
i Turkens land, ther han ännu är. Storförstendö-

met Finland, Estland, Liffland, Ingermanland , Ca-
relen med dess städer hafver Ryssen intagit. Mån-
ga städer på tysk botten åro endels intagne och
•ndels stå i samma fara. Härtill hjelper konungen

i Dannemark med sina vapen. — Enångers

prestgård den 13 April anno 1714. Inter otia sacra

•cripsit Michael Jer/f, Pastor i Eoånger och Njut-

ånger." — Socknen består af 46 £ mtl. och har

2,860 invånare. Dess areal utgör 78,316 tunnl.,

kärr och sjöar inberäknade. Adr. Söderhamn.

Enåia kapellförsamling, annex till Hassle, beläget

i Norra Wadsbo kontrakt af Skara stift, 1^ mil

• N.O. från Mariestad, vid Wenern. Kapellet Mef,

åren 1784 och 1785, uppbygdt af sten, tillika med
famfljegrafven för grefliga slägten Spens. Socknen

har 298 invånare. Dess hemmantal och areal upp-

tages jemte modersocknens. Adr. Mariestad.

Eolekulle, en egendom på Stockholms Djurgård,

å Blockhusudden, som egentligen består af en sam-
ling mindre bus, hvilka uthyras till sommarnöje åt

stadens invånare. Stället bar, liksom de flesta på
Djurgården, en ganska vacker belägenhet.

Eotander, Jplian Vredrik, sonson till kyrko-

herden Hans Nilsson Eosander, i Åsbo af Öster-

götaland, anträdde i unga åren en utländsk resa,

Wef arkitekt hos den förste konungen af Preus-

sen, och skall hafva till större delen anlagt Char-

lottenburg; gick, efter hans död, i Carl XH:s tjenst,

der han blef general-wachtmeister, emedan han ha-

de insigter äfven i fortifikationen, blef fangen vid

Stralsonds öfvergång; men fick på sitt hedersord

begifva sig till Frankfurt am Mayn, der han lefde

i sjn år, då han kom i tjenst såsom general-löjt-

nant hos konung Fredrik August i Saehseo, hvar-

est han dog år 1729, man vet icke i hvad ålder.

B. synes hafva varit skicklig i sin sak, och har

utgifvit en skrift kallad: Kriegsckuie öder der teut-

$che Soldat, Han skall hafva ägt ett intagande vä-

sende och ett fördelaktigt utseende ; men var tilli-

ka f&fang, högmodig, slösaktig och begifven på
bordets nöjen. Sålunda, ehuru icke adelsman, an-

tog han sin farbrors namn, som var Götbe, kal-

lade sig till och med friherre, bvilket denne al-

drig varit, oeb förstörde sin frus betydliga förmö-

genhet, så att nan slutligen nödgades sälja sin dyr-

bara boksamling, hvilken skall af Judarne hafva

bHfvit inköpt for en spottpenning. — Den ofvan-

nämnde farbrodern, Göthe, som antog detta namn,
då han adlades år 1698, dog barnlös i Stockholm

år 1712. Hans sista befattning var den af extra

ord. sändebud i Ryssland. En äldre farbror blef

adelsman, friherre och grefve, ehuru såsom sådan

icke introducerad, kongl. råd och kaosler för aka-
demien i Pernau. Äfven han dog barnlös år 1705
i en ålder af 69 år, och hans, liksom den yngre

broderns, ätt utgick med stiftaren.

Ephorui, ett ord af Grekiskt ursprung, betyder

uppsyningsman, och begagnas i Sverige om bisko-

parne, i deras egenskap af skolans styresmän. Upp-
sigten öfver läroverken, ehuru i allmänhet tillhö-

rande konsistorium, med biskopen till ordförande,

är dock i vissa fall den senares ensak. Den måste

så vara äfven derfÖre, att konsistorium utgöres

nästan blott af skollärare, nemligen lektorerne.

Deras tillsättande och andra dylika åtgärder af

större omfång, tillhöra biskopen och konsistorium

gemensamt; den närmare uppsigten öfver lärarnes

embetsutöfning, lärjungarnes disciplin, läroraetho-

dernas tillämpning, o. dyl. tillhör ephoros allena.

Honom åligger att bivista examina, att, genom fliti-

ga besök i skolorna, undersöka deras tillstånd. Så
ofta den allmänna skolrevisionen sammanträder, in-

sänder ephorus en berättelse om läroverkens till-

stånd och vård. Han är således skollärarnes för-

man ocb ledare, samt i denna egenskap oberoende

af konsistorium, hvars ordförande han eljest är.

Skollärarne, såsom konsistorii ledamöter, äro bi-

skopens bisittare; såsom skollärare äro de hans

underlydande, och kunna blifva föremål för hans

näpst. Hvarje biskop är ephorus ej blott för sko-

lorna i stiftsstaden, utan i hela stiftet; men för-

ordnar, för de aflägsnare, en inspector schohe, van-

ligen församlingens pastor. Deremot finnes ingen

ephorus för universiteten». Deras styrelse bandhaf-

ves af rektor och akademiens konsistorium. Biskopen

på stället är prokansler; men med denna värdighet

följer en högst obestämd och på sin böjd rådgif-

vaade magt. Hvad ephorus är för skolorna, det

är kansleren för universitetenia , och mera dertifl.

Kpldot, ett mineral hörande till slägtet silikater,

och bestående af kiselsyrad lerjord, jernoxid, kalk-

jord och mangaaoxidul i olika proportioner före-

nade, i följd hvaraf deraf förekomma tre olika

slag, nemligen: kalk- och jern-eptdot arendalit;

kalk-epidot, zoisit, och mangan-epidot. Det för-

sta slaget är vanligen pistache-grönt , starkt glas-

glänsande och förekommer dels derbt, dels kri-

atalliseradt i Norbergs jerngrufva i Westmanland,
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i Hesselkulle grufva i Nerike och i Age-Långban*,

Nordmarks och Pehrsbergs grufvor i Wermland.

Kplsooponcopåa är titeln på en biskops-krönika,

utgifven af biskop Rhyzelins i Linköping. (Se

vidare: Rhyzeäus
y
Andreas.)

Kpltapbiiiui. Man finner på våra kyrkoväggar

epitaphier, sköldemärken och värjor, hvilket brak

bör, enligt Buelter, hänföras till senare tider. Den
veterligen forsla förordningen med afseende härpå

förekommer i kongl. resolutionen på presterskapets

besvär d. 20 Nov. 1643, $. 2, hvarnti drottning

Christina tillstadde, att man fick hedra sina döda

med epitaphier, som icke lända kyrkorna till men,

utan mera till prydnad. Ar 1668, i kongl. stad-

gan om oordningars afskaffande hos riddersk. och

adeln, föreslog regeringen, för att uppmuntra dem
till barmhärtighetsverk emot fattiga, heldre än att

de skulle göra kostsamma begrafningar, att man
kunde med några gåfvor ihågkemma akademier,

skolor, kyrkor, hospitåler och barnhus. Dock om
någon var mer hågad för. det, som behagade ögat,

kunde han vinna sitt ändamål, i det han lät upp-

sätta vackra epitaphier och herrliga monnmenter,

medelst hvilka den aflidncs namn behölls i längre

minne, än med den bekostnad, hvilken, antingen på
sjelfva begrafningsdagen eller straxt derefter, blef

förspilld och förglömd. Och i sådant fall skulle

hvar och en betjena sig af de metaller och ste-

nar, som i riket kunde finnas.

Krtimu daf 9 Stt, firades under katholska ti-

den, d. 13 Juli. Om denne Erasmus förtaljes , att

han, under den tid då kejsaren Dioclettanus för-

följde de kristna, blef rysligt pinad och kroppen

ristad med jerntaggar. Kejsar Maximianus lät på-

kläda honom en het jerntröja, och då detta icke

kunde förmå Erasmus till alfall, lät kejsaren smälta

bly uti en gryta, hvilket blandades med olja och

beck, hvarefter Erasmus måste stiga deruti.

Kreaprls, jordkrype (Veronica offictnalis), en
mångårig växt, hvilken förekommer i skogar och
torra skogsängar öfver hela riket, ända till de

nedre delarne af Lappland. Användes fordom myc-
ket i medicinen, likasom ock till surrogat för tbé.

Kribert, af Ansgarius tillsatt att vårda omvändelse-

verket i Sverige, då ban sjelf måste afresa deri-

från. Man vet om honom ingenting annat, än att

han var en slägting till biskop Gautbert, samt att

konungen köpte åt honom ett hus, och lemnade
plats till uppförandet af en kyrka.

Krlcna Olai , äfven kallad Krleun Cpsmllenels ,

var dekanus vid domkapitlet i Upsala, och skref,

på Carl VM Knutssons befallning, en Svensk histo-

ria, hvilken går till år 1464. Den är författad på
Latin, och bar titel: Historia Sceorum Gotkorumqvt,

men öfversattes af Johan Sylvius, och ntgafs på
Svenska år 1678. På titelbladet säges: "Han be-
gynner henne aff Ghristi Födelses Tijd, berättar

om Sto och Sextijo mächtige Konungar, och fnll-

föllier henne in til Åhr 1464." Detta antal är

verkligen det minsta af alla våra hafdatecknares,

ty de öfirige tro sig kunna uppleta vida flera. För-
fattaren ägde vidsträckta kunskaper, samt har be-

gagnat krönikor och handlingar, hvilka sedermera

förkonmit Något begrepp om historisk sta och

kritik, eller om häfdaforskarens höga oväld och

passionsfrihet, söker man förgåfves hos honom.

Likväl utgör hans arbete en af våra icke blott

äldsta, utan äfven vigtigaste historiska urkunder.

Krlk I , Agnes son, skall i slutet af tredje århun-

dradet, halva varit sin broder Alriks medregeat

samt, enligt Sher. Rosenhane, som man här följt,

den fjortonde Upsela-konungen, då Oden är den för-

ste. Efter broderns död (se: Alrik)
,
regerade ban en-

sam. Vid hans tid talas först om fylkeskonungar.

Från honom förekommer i historien ingen Erik

förr än i början af nionde seklet då en

Krlk II omtalas såsom Björn Jernsidas son och

sjelf fader åt Björn II. Han hade till medregeat

sin broder Refil, hvars son var

Krlk III 9 hvilken dog utan söner.

Krlk IV skall bafva varit en ifrig afgudadyritare.

Krlk V, med tillnamnet Väderhatt, son till Edmund
I, en stor krigshövding och vikingafarare. Han
är den förste Svenske konung, hvars dödsår häfda-

tecknarena tro sig med någon visshet kunna be-

stämma. Man har utsatt det till år 883.

Krlk VI , med tillnamnet Segersäll, skall bafva

regerat i 30 år, eller från år 964 till sin död 994.

Man tror sig äfven veta att han haft tre gemåler,

nemligen en dotter af konung Boleslaus i Polen,

den bekanta Sigrid Storråda, och sist Andr, dot-

ter af Håkan Sigurdsson, jarl i Norrige. — Nu
följa, för att göra fjortontalet fullständigt, enligt

Wilde, tvenne Erikar, VU och VIII, hvilka man
inflyttat efter Stenkil och framför Håkan Röde,
men utan att uppföra dem i konunga-antalet, eme-
dan det är högst obestämd t, huruvida de någonsin

funnits. Den närmaste konungen med detta namn,

som man känner med någon visshet, är

Krlk IX» den Hella?*)» son af en ansedd man,
Jedward, och genom sin moder, Cecilia, Blötsvens

syster, beslägtad med det gamla konungahuset.

Han lärer bafva blifvit vald till konung år 1153;
men blef ensam regerande först efter Sverker I:s

död 1155. Han öfverfölls i Upsala af Norske prin-

sen Magnus Henriksson, på Christi Himmelsfärds-

dag d. 18 Maj 1160, då han bivistade gudstjen-

sten i domkyrkan. Efter ett tappert försvnr blef

han fangen och halshuggen. Han kanoniserades ort

dyrkades under hela påfviska tiden som Sveriges

skyddspatron, (Se äfven S:t Eriks baner och skri**)

Krlk X , den Imiigslsrtlfre , var den förste krön-

te konung i Sverige. Denna ceremoni skall bafva

försiggått i Upsala d. 10 Dec. 1210. (So: Fa*
Bure och Eiearåe.) Hans son

Krlk XI, Iilåepe ecfa Halte, var född efter

faderns död år 1216, och blef, efter Johan Svet-

kerssons död år 1222, konung, såsom ett sexårigt

barn. Egentligen kom han icke i besittning af

thronen förr än år 1234, och innehade den til

den 2 Febr. 1250, då han, barnlös, a fled på Gott-

land, 33 år gammal.

Krlk XII, Magni Smeks son och medregeut, var

född år 1337 och således knappt 22 år gammal,
då ban afled, jemte sin gemål och tvenne barn,

Ghristi Himmelsfärdsdag år 1359. (Se: Blomkål
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Krlk xm» Margaretbas systerdotterson och sjelf

sen till hertig Wratislaf af Pomero, rar född år

1382 och endast 14 år, n&r han, genom Marga-
rethas bemedling, hyllades Tid Mora stenar till Sve-
riges konung, d. 23 Joli 1396, och följande året

kröntes i Kalmar till de tre nordiska rikeoas re-

gent. Afsatt från dem alla Midsommarsdagen 1439,
slöt han sin föga berömliga lefnad först vid 77
års ålder, på Riigenwalde i Pomern år 1469.
Erik UV, Gustaf I:s äldste son och den ende

hans första gemål , Catharina , skänkte honom , var

född i Stockholm d. 13 Dec. 1533, tilltrådde re-

geringen efter faderns död d. 30 Sept. 1560, af-

sattes derifrån af ständerna d. 25 Jan. 1569 och
dog af förgift på örbybos i Upland, d. 26 Febr.

år 1577, endast 43 år gammal.
Krlk, son till konung Yngve Alriksson, angrep,

jerote sin broder, Jorund, sjöröfvaren Hake (se

detta ord), då det kom till en träffning vid' Fyris-

vall, nära Upsala, der han stupade.

Krlk, Ragnar Lodbroks son med Thora Borgar-

hjort, omkom, jemte sin bror Agnar, i kriget

mot konung Eisten Beli, hvilken de angripit, till

följd af den fiendskap, som uppstått emellan ho-

nom och deras fader, när denne nekade att full-

borda sin tillernade förmätning med Ingeborg,

Eistens dotter. De landstego på Svenska kusten,

hvilken de härjade och brände; men då det kom till

en träffning med Eistens här, blefvo deras män så

förvirrade af kon Se-beljas bölande — sannolikt

någon krigsmascbin , som Eisten begagnat — att

de började strida sins emellan. Nu föll Agnar,

Erik blef fången och Eisten lät inställa fiendtlig-

heterna, samt erbjöd sin tappre fånge vänskap

och sin dotter Ingeborg till gemål. Detta ädel-

modiga anbud afslog likväl Erik, utbytande bru-

dens famntag mot spjutuddarnes, begärde att så-

dana skulle nedslås i jorden och ban kastas der-

på, hvilket äfven skedde. Sedan han här uppgifvit

andan , tillät segervinnaren hans folk att frie åter-

vända till Leire i Danmark.

Krlk, Birger Jarls tredje son, gjordes af honom
till hertig af Småland år 1266. Dess födelseår är

icke uppgifvet; men väl dödsåret, hvilket var 1276.

Han beskrifves såsom "en god och from herre."

Erik, Waldemars son med Danska prinsessan So-

fia, var född år 1272. Vid sin faders fall blef

äfven han tvungen att dela dess fångenskap och

insattes på Stockholms slott år 1291. Härifrån

befriades han först år 1302, då ban begaf sig till

Norrige, bvars konung antog honom till sin hof-

predikant. Han fick likväl sedermera Marks härad

i förläning, återvände till det verldsliga ståndet

och gifte sig med riksdrotset Knut Johanssons till

Aspenäs dotter, Ingeborg. Med hans sonson, hvil-

ken äfven hette Erik, utgick Folkunga-ätten i bör-

jan af femtonde seklet.

KrIk skall hafva varit son af Waldemar och hans

svågerska, klosterjungfrun Jota , hvilket Lagerbring

likväl drager i tvifvelsmål. Enligt honom har den-

ne Erik varit gift och på qvinnosidan efterlemnat

en lång slägtledning; men enligt Sher. Rosenhane

var han ogift, och de adliga slägterne Lewenhmtpt

Dch Lejonhufvud, hvarom fråga år, skola härstam-
ma från Waldemars andra son med sin gemål So-
fia, hvilken torde hlifvit förblandad med Jutas son.

Krlk, Magnus Ladulås* son, begick, jemte brodern
Waldemar, det skändliga förräderiet mot sin äldre

bror och konung, Birger, då de år 1306 öfver-

föllo honom på Håtuna, förde honom fången tfll

Nyköping och der tvungo honom att med sig dela

riket. Inbördes krig och de tre hofvens förderf-

liga praktlystnad hemsökte sedan landet, ända till

dess Birger, i sin ordning, hämnades med en lika

beskaffad nedrighet år 1317. Han fängslade nemli-

gen dem vid ett besök på samma Nyköpings slott,

natten emellan dén 10 och 11 Deeember år 1317
och lät dem omkomma af otjenlig föda och van-
skötsel i deras fängelse, vid midsommarstiden år

131S.

Erik f konung Birgers andre son
,
ingick i det and-

liga ståndet och blef, ännu som gosse, archi-dia-

conus i Upsala; men dog redan 1314 och und-
gick sålunda att bli vittne till sin faders brott

ocb sin broders olycka.

Krlk, konung Albrekts son. Ett olyckligt öde
hvilar öfver de fleste konungasöner med detta

namn; ty äfven denne blef invecklad i sin faders

missöde, jemte honom fången i slaget vid Falkö-
ping, insatt på Linköpings slott, der qvarbållen i

6 år, intill 1395, då han återfick fribeten; meu
dog 2 år derefter på Gottland.

Erik Årsåtll, son af Blotsven, blef konung öfver

en del af Götha rike ; men kom aldrig i besittning

af Sveriges tbron, på hvilken likväl hans son,

Sverker I, sedan uppsteg. Han kallas äfven Kol,

h vårföre Sverker vanligen benämnes Kolsson. Sitt

hedersnamn Årsäll lär han bafva fått af den goda
årsväxt, som inträffade under hans regering.

Erika grufve-raalmfält, invid landsvägen emellan

Wesjanfors och Norbergs kyrkor i Westmanland.

Man bar bär funnit flere koppar- och jernmalms-

gångar, bvilka sedan blifvit öfvergifna. Lefver-

brun och violett derb koppar-lazur , samt fläckar

af molybdsn, bafva blifvit funne derstädes.

Erika altare. Se: S:t Eriks skrin.

Erika , Sst, banér eller fana, hölls så heligt,

att det troddes gifva god årsväxt, då det Eriks-

messo -helgen bars omkring åkerialten, och seger,

då det fördes emot rikets fiender. Är 1495 lån-

tes detta banér ifrån Upsala, i bvars domkyrka
det förvarades, mot qvittens af Sten Sture, för

att begagnas mot Ryssen. Riksföreståndaren cmot-

tog det knäfallande, och när det visades för all-

mogen föllo de på knä och ropade:
n0! Helige

Erik, Sveriges konung och patron, bed för oss!"

Detta banér var äfven det förnämsta, och hängde, .

såsom en helgedomsprydnad, öfver kongl. grafvea,

samt brukades i processioner, när helgedoms-skri-

net bars emellan gamla oeh nya Upsala.

Krlksbersr, socken, med Broddarp och Mjelld^

runga, hör till 8 kl. koosist, är belägen i Kul-

lings och Geseneds kontrakt af Skara stift, Gese-

neds hårad af Elfsborgs län, 4 mil N.N.O. från

Borås, 2 J mil S.V. från Falköping. Kyrkan skall,

enligt sägen, blifvit byggd af konung Erik den
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Helige. Eriksbergs pastorat var i äldre tider bdt-

digt och vackert, bvarföre det beboddes af öfver-

beten ocb förmögna odalbönder. Carl Sverkersson

vistades bär innan ban blef konung. Denna for-

samling med dess tvenne kapell, var under påfve-

döraet kanonikat under Skara stift. En biskop

Torstanus skall hafva ägt detta pastorat. Han lärer

varit af adlig börd, bivistat flere riksmöten och

krönt konung Erik XIII i Kalmar år 1397. Vid

reduktionen blef Eriksberg serskildt pastorat. Om-
kring år 1190, då Birger hin gode var biskop i

Skara, lät konung Knut Eriksson, till minne af

sin far, uppbygga kyrkan och gifva församlingen

namn; kyrkan, uppförd af sprängd gråsten, fin-

nes på samma ställe och i enahanda tillstånd till

murar och torn. Här förvaras ett .
urgammalt

så kalladt helgedoms-skrin , eller käril af val-

sad koppar, i form af ett Grekiskt kapell; man

förmodar, att det blifvit taget i trettio-åriga

kriget. En kalk, med Slavonsk inskrift, samt

en mässhake med årtalet 1646 finnas äfven här.

Dessutom märkes i socknen: Ladds 1£ mil. säteri,

i äldre tider kalladt Ladusa, hörde under Kall**

ryds kungsgård, och var konung Gustaf I:s arf

och eget tills det under konung Gustaf H Adolf

donerades till en Skytte; Gathe, 1 mtl. frälse, for-

dom Gafva eller Gatha, har tillhört konung Knut

Eriksson. Lemningar efter grafvar och vallar an-

träffas ännu bärstädes. I denna trakt förlorade Knut

en träffning emot Carl Sverkersson, och visas än-

nu en sten, kallad Kungsbotten, hvarunder Knut

dolde sig innan han flydde till Norrige. Sedan

Knut dödat Carl på Wisingsö, hade han här sin

hofhållning, och efter att år 1198 hafva afstått

Götha rike till Sverker Carlsson, lefde han här

till sin död. Hans dödsort kallas i häfderna Eriks-

berg ocb Gäsene i Westergöthland. Hallandet , 1 £
mtl. säteri. Brickagården, fordom Bryggagården,

lär under katholska tiden varit bebodd af kaniker.

Man tror att namnet uppkommit af de källare,

der presterne förvarat dricka och vin. Lemnin-

gar efter ganska stora källare hafva här funnits

år 1720. Socknen består af 17 mtl. och har 560

invånare. Dess areal utgör 4,235 tunnl., af bvil-

ka endast 20 åro sjöar ocb kärr. Adr. Alingsås.

Erlksberg, uti Oppunda bärad och stora Malms

socken af Södermanland, 4f mil från Nyköping.

Har vacker belägenhet bredvid ett strömmande

vatten och en af de största byggnader i detta

landskap. Den är af sten och trenne våningar hög

med fyra flyglar, som sluta sig med torn, bvar-

igenom den erhåller ett imponerande utseende.

Egendomen med underlydande säterierna Myrkärr,

Solberga, Cathrineholm, Gersnäs, Kaflinge, Sten-

sia, Öster-Djulö, Fors, Nästorp, Stenkulla, Lis-

torp, Jernbol och Åtorp, utgör nu omkring 70

hela mantal, så att detta gods är det största i

Södermanland. Det är obekant när stället först

blef bebygdt; men under namn af Pinatorp såldes

det år 1509 af väpnaren Knut Nilsson i Boos-

gård, till fru Anna Carlsdotter på Vindstorp, en-

ka efter riddaren Erik Eriksson. Det ägdes se-

dermera af slägterna Oxenstjerna och Gyllen-

mXkigatei

stjerna. Erik Gyllenstjerna, född 1602 Stt 1*57,

bvilken ägde det, var gift med Beata Conrads-

dotter von Yxkull, den beryktade Pintorpa-fnm.

Det öfvergick sedan i Hildebrandska slågtens ägo.

D. Hildebrand oeh dess hustru Anna Sofia Schöo-

ström förklarade år 1770 Eriksberg för fidei-kon-

miss för deras son Dav. Gottb. Hildebrand, och

med detta fidei-kommiss förenades det s. k. Hil-

debrandska (nu mera friherrliga Bondeska) huset

vid Rosenbad i Stockholm. Fidei-kommissarien af-

led ogift 1S08, hvarefter egendomen tillföll hans

systerson, nuvarande ägaren, jurisdoktorn friherre

Carl Carlsson Bonde. — Byggnadens inredning på

Eriksberg svarar emot dess yttre utseende. En

utmärkt vacker kyrka, hvars stil närmar sig till

slottskapellet i Stockholm, upptager en af husets

flyglar. Hår finnes ett stort bibliothek. Sam-

lingen af mynt och medaljer, är en ibland de ri-

kaste' enskildta i Sverige.

Eriksbergs kopparverk i Neder-Kalix sockeo af

Westerbottens län. Något malmbrott bar der va*

rit bekant på 1690-talet; men sedan, genom olycks-

händelse blifvit ödelagdt. År 1769 upptogs det

ånyo af sockenboer, och drefs en tid genom ett

bolag af 30 lotter, som gjorde åtskilliga inrätt-

ningar; men erhöllo litet koppar. Efter några

mindre lönande försök och uppkomna tvistigheter,

upphörde arbetet alldeles.

Eriksberg» jernbruk, anlagdt af kapiten Sveden-

stjerna, på Westlanda säteris ägor i vestra eller

Lilla Scbedvi socken af Westmanlands län. Bra-

ket bar 1 härd och 605 skepprd privil. årligt smi-

de, samt 40 skepprd frälse-smide och dessutom

spik- och manufaktur-smide , af köpetackjern. Ham-

marskatten utgör 5 skepprd 13 lisprd. Bruket skep-

par på Stockholm och äges af J. Abenii sterbhus-

delägare.

Eriksberg» en egendom längst upp på Norrmalm

vid ändan af Stockholm, tillhör för närvarande

Timmermans-orden, hvilken der låtit inrätta och

på sin bekostnad underhåller ett hospital. (Se vi-

dare Timmermans-orden.) Der fanns fordom eo li-

ten tbeater, bvarest smärre stycken uppfördes, tro-

ligen den äldsta bestående skådeplats i hufvudsta-

den; men hvars närmare historia icke förekommer

i Stockholms beskrifning,

Erlksrors jernbruk , i Jerna socken af Stora Kop-

parbergs län, anlades år 1838 af Falu bergslag,

har 3 härdar och 1,500 skepprd privil. årligt smi-

de af eget tackjern. Skeppar på Stockholm. Ham-

marskatten utgör 1 5 skepprd. Bruket äges af Stora

Kopparbergs bergslag.

Eriksgata, härleder sig icke af namnet Erik,

snarare af Isländska ordformeln a , som i samman-
sättningar betyder all, hvadan Eriksgata skulle be-

tyda allmän resa, en färd öfver hela riket. Detta

innebär namnet. Enligt landskapslagarne ålåg det

bvarje nyvald konung, att resa genom landet,

samt i landskaperna svärja sin ed och taga fol-

kets hyllning. Han beledsagades af vissa män ige-

nom hvarje landskap, under namn af gisslan. Att

icke taga gisslan ansågs för en skymf emot land-

skapet, och skall hafva kostat en konung, Rag-
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vaH Ksaphöfde, lifeet. På Eriksgatan bekräftades

Uppsvearnes val; ty dem tillhörde valrätten. Denna
sed var gammal och från den tid, då Sveriges för-

fattning berodde på landskapernas förbund, såsom
serskildta republiker. Då konungavalen började ske

genom ombud från alla landskapen, blef Eriksgatan

mindre nödig; men aflystes likväl icke med landskaps-

lagarne. Den allmänna landslagen 1442 känner den.

Men samma mån den gamla demokratiska valrätten

förlorade sin kraft, och rådet, med prelaterne, till-

satte konungar, blef Eriksgatan gammalmodig. Med
konnng Gustaf I:s arfrike hade den så mycket min-

dre något sammanhang, som vid begreppet arf-

konung fastades ett bibegrepp af en från Gud ut-

gången, omedelbar, naturlig magt. Det kan ej

bestämmas, huru långt tillbaka bruket går, att

konungen red Eriksgata. Man vet blott alt det

tillhörde medeltiden, samt att ännu Erik af Pomern
år 1401 reste Eriksgata genom Sverige. So för

öfrigt ordet: Allrikes-gata.

Krlksholin, frälsegård, f mil från Rimforsa gäst-

gifvaregård, i Barsebo socken af Östergölhland,

inom den trakt, der den s. k. vester-skog tager sin

början. Assessoren Erik Tuneld började uppodlingen

Därstädes år 1751, röjde kärr, anlade trädgårdar,

lundar, broar, stenmurar och lät uppföra bonings-

bus. En af hans vänner författade öfver hela den-

na uppodling följande verser:

År 46 var här rätt stygdt;

Ar 47 ett hus först bygdt;

År 48 gräft och plöjt;

År 51 på Mugghult röjt;

År 52 väg, bro och damm;
År 53 nu herrgårds stamm;
År 54 trädgårds skick;

Då Eriksholm sin Madur fick;

Sen herrgård, gärden, ängar, falt,

Till landtbruk, skötsel, odlat, stält.

Här dog denne Sveriges förtjente geograf, d. 3

April 1768. Stället tillhör nu en rusthållare och

är förfallet. Åtskilliga så kallade vargfjät och

andra märken ses här i en stor jordfast sten, samt

under en annan der bredvid finnes en håla eller kula

,

i hvilken menniskor fordom haft tillhåll.

Eriks kapell, Sst, var bygdt af träd inuti Up-
sala domkyrka, emellan högchoret och vestra dör-

ren, inom de 14 största pelarne, hvilka omgifva

stora gången. I detta chor stod S:t Eriks skrin;

men sedan domkyrkan blifvit fullbordad, insattes det

i högchoret, hvarefter kapellet borttogs. — Ett an-

nat S:t Eriks kapell var beläget på södra sidan om
domkyrkan, nedanför det gamla domberget, bred-

vid der konung Erik den helige blef slagen. Detta

kapell, som i gamla handlingar kallas S:t Eriks

yttre kapell, började byggas af träd år 1291;

men uppfördes omkring år 1334 af tegel, på be-

kostnad af kaniken magister Arnerus, hvilken, es-

ligt Peringskölds berättelse, inrättat dervid ett pre-

bende, med sina inkomster. Detta kapell afbrann

åren 1473 oeh 1572, hvarefter det länge stod

taklöst, till dess konung Carl XI lät iståndsätta

det till unga studenters förmån, hvilka der fingo

öfva sig i predikande. Då det afbrann ånyo d. 16

Maj 1702, begagnades teglet af dess förfallna murar
att förbättra domkyrkan, så att numera ej åter-

stå några andra tecken till stället hvarest det

stått, än några gamla källarn valf, under det s. k.

Riddaretorget. Detta S:t Eriks kapell har förmod-
ligen blifvit kalladt det öfre kapellet, capella su-

perior, i förhållande till det nedre S:t Eriks ka-
pell, vid S:t Eriks källa, hvilket deremot benäm-
nes capella inferior; åtminstone omtalas S:t Eriks

nedre kapell uti kaniken Henrici Ludovici testa-

mente af d. 8 Maj 1346. Detta kapell lärer baf-

va blifvit förbättradt af konung Johan 111, och om-
talas af Joh. Schefferus i dess Upsalia; men är

numera förstördt.

Krlks-wessitii» Sst* Denna messa eller fest hölls

d. IS Maj g. st., till minne af konung Erik IX.

Dagen var en af de förnämsta helger, och hade sin

fasta och förhelg. Uti Uplands-lagens 22 flock,

Kyrkb., talas om S:t Eriks dags frid, och huru den

skulle straffas som förolämpade någon, hvilken, för

denna fests skull, färdades till eller ifrån Upsala, eller

derunder uppehöll sig härstädes, och gjordes skill-

nad emellan sådana vägfarande och dem som reste

till marknaden. Uti Upsala firades denna fest med
största prakt, af det skäl, att S:t Erik var dom-
kyrkans skyddspatron. Hans ben buros uti ett

skrin i procession från domkyrkan till Gamla Up-
sala, åtföljd af allt folk och presterskapet.

Eriks skrin» Hit. Detta helgedomsskrin står i

Upsala domkyrkas högchor, och innesluter en träd-

kista, klädd med gult sidentyg innan och utan, i

hvilken förvaras konung Erik lX:s, den heliges,

ben och hufvudskål, med balsbenet, hvilket synes

afhugget af ett svärd, jemte konungens i lifstiden,

för att späka kroppen
,
begagnade cilicium eller bår-

duks-skjorta. Den rätta bufvudskålen förmenar dock

Peringsköld vara utbytt mot en annan, som blifvit

lemnad i stället. Hit har man äfven lagt den kro-

na, som blef fuonen i Eriks graf, och plägar kal-

las Victoria 5. Erici. Den är af förgylld koppar,

med några deri infattade ädla stenar. Äfven har

man ansett tjenligast, att heldre i detta skrin än

annorstädes
,
gömma några knyten af andra så kal-

lade helgons reliker eller öfverlefvor. Skrinet bars

fordom i processioner emellan Gamla och Nya Up-
sala, under Eriksmesso- helgen, och äfven vid kongl.

kröningar skulle det upphöjas och kringbäras, och

blef d. 24 Jan. 1273 bitflyttadt (se: Eriks öfverfö-

relsefest, 5.7.) Genom mångfaldigt fram- och återbä-

rande blef skrinet bräckt redan år 1359 och förden-

skull förändradt. Ar 1405 blef det omarbetadt af

guldsmeden Lambert i Stockholm, då man använde

534 Engelska nobler, för att förgylla detsamma.

Bredvid skrinet i högchoret stod ett altare af sten,

kalladt 5.7 Eriks altare, invigdt 1472, vid hvilket

en messa skulle hållas, enligt erkebiskop Jakob

Ulfssons förordnande. Öfver detta altare lät Sten

Sture bänga en ljuskrona, år 1477, med befall-

ning, att der skulle natt oeh dag brinna en lam-

pa, samt dessutom 7 vaxljus alla sön- och hög-

tidsdagar, till hvilket han anslog åtskilliga gods

och gårdar, med viHror, att för hans, hans hustrus

och anhörigas själar skulle hållas en messa hvarje

56
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vecka. Detta altare lat konung Johan III nedbry-

ta, oeb i stället upprätta en vacker marmor-kur.

På tårarna konungs bekostnad blef helgedoms-skri-

net förbättradt år 1577, hvarefter konung Eriks

ben, med stor högtidlighet, nedlades derati på all-

helgona-dagen, och bars af katholska prester ifrån

slottet ned till domkyrkan, för att insättas under

den nya marmor-kuren, inom ett jcrnskrank, med
en deröfver förgylld silfverkrona, hvilken nu mera
förvaras i lilla sakristian. Kuren hlef 1 720 bort-

tagen , då nya högaltaret byggdes. Skrinet ställdes

i drottning Catharina Jagellonicas grafkor, hvar-

efter det sattes icke långt ifrån sitt förra rum,
inom ett förgyldt jernskrank, der det ännu förvaras.

Kråka slott, ftst. Uti ett Svenskt bref, som er-

kebiskopen i Upsala Jöns Bengtsson Oxenstjerna

skrifvit, kallar han Stäkes slott "Vårt slott", det

är: ett sådant, som tillhörde biskopsstolen i Upsala,

och hvilket erkebiskop Nikolaus Ragväldi, med Up-
sala domkyrkas, presters och biskopsstolens ex-

penser, låtit uppbygga samt gifvit kronan andra
gods i vederlag. Han fick härpå stadfastelse af

konung Ghristoffer och konung Carl VII. Detta

slott lydde således under Upsala erkebiskopsstol,

hvilken hörde till S:t Eriks domkyrka, och blef der-

före fordom kalladt S:t Eriks slott.

Kriluion, Jttwe eller Jftni, född Dansk och
af Erik XIII tillsatt fogde eller ståthållare öfver

Westmanland och Dalarne, är i våra häfder känd
såsom den första anledningen till Engelbrekts upp-
resning, genom de omenskligheter och prejerier,

han föröfvade mot bönderne, dera han spände för

plogen, lät upphänga i rök, tvang deras hafvande

hustrur af t draga hölass, bvaraf de fingo missfall,

o. s. v., hvårföre konungen sjelf nödgades afsätta

honom. Då han, försedd med Carl Knutssons lej—

debref, reste ned till Wadstena, blef han der af
den förbittrade allmogen ryckt ur klostret, förd till

Motala och balshuggen år 1436, på S:t Anna-dagen.
KrikaeoB, Mils, öfverste-löjtnant vid flottans me-
kaniska korps, riddare af Wasa- och Nordstjerne-

orden , en af Sveriges nu lefvande otmärktaste me-
kanici, särdeles i anseende till vattenbyggnader.

KriksaUtd, annex till Bolstad, beläget i Södra
Dals kontrakt af Carlstads stift, 3 mil N.N.O. från

Wenersborg, 1 mil från Wenern. Socknen består

af 19 J mil. och har 933 invånare. Dess areal

utgör 4,397 tunnland, af hvilka 215 äro sjöar

och kärr. Adr. Åmål eller Wenersborg.
Erika tapet, Stt, var en stor målning i Gamla
Upsala kyrka, skiftad i rutor, bvaruti konung Erik
den heliges märkligaste gerningar afbildades, der

.konungen står midt i skeppet och bredvid honom
biskopen och banerföraren, sedan han stigit ombord
i Kungshamn, för att företaga sitt korståg mot hed-
ningarne i Finland. Denna tapet bars äfven i pro-
cessionen, likasom S:t Eriks skrin.

Krik* ffverrOrelaereat, fet (festom translatio-

nis S:t Erici), firades årligen i Upsala d. 24 Jan.,

i anledning deraf, att Erik den heliges ben, år
1273 samma dag, under konung Waldemars rege-
ring, blefvo från Gamla Upsala flyttade till Nya
Upsala domkyrka, der do nu finnas i ett uti ko-

ret stående sflfrorskria. I den högtidliga proeos-

sion, som åtföljde dessa reliker, medföljde honung
Waldemar, erkebiskop Folke, rikets ridderskap

och adel, sant en stor del af allmoge*.

KrlBfubod* kapell, annex till Tving, beläget i

Medelstads kontrakt af Lunds stift, 2 ml fråa

Tvings kyrka. Kapellkyrkan uppbyggdes, år 1738,
af åboerne på 22 hela hemman, emedan vägesi till

moderkyrkan var både lång och svär, hvarföre all-

mogen ej kunde bi vista gudstjeosten derstädes, så

ofta den önskade det. (Se vidare: Tving, socken.)

Krkeblakop fick Svenska kyrkan år 1164 r med
säte uti Upsala. En tvist uppstod emellan folk-

stammarna, den Göthiaka och Svea-folket, från

hvilketdera landet den nye öfverherdea skalle ta-

gas. Svenska kyrkans primus var förut ärkebisko-

pen i Lund, ännu äldre den i Bremen och aldra-

äldst, på Ansgarii tid, Hamburgs erkebiskop. Så-

som kyrkans öfverhofvud tog erkebiskopen sin rika

lott af hierarkiens herrlighet och magt. En vid-

sträckt domsrätt, skattefrihet, stora inkomster,

prakt och talrikt följe, äfven beväpnadt, utmärk-

te medeltidens erkebiskopar. I rådet voro de sjelf-

skrifne, och ärelystnaden var så stor, att erkebi-

skopar funnos, hvilka knappt viile stanna nedanom

konungathronen. Jöns Bengtsson Oxenstjerna kalla-

de sig Sveriges furste och störtade konungar; men
dog omsider, sjelf störtad, i landsflykt. Ty med
den verldsliga lyckans storhet pröfvade prelaterna

äfven dess obeständighet, jemte alla de faror, som
hota de mägtige ibland folken. Det andeliga kal-

lets omsorg blef väl mången gång en bisak; men
om det fanns an erkebiskop, som var en verklig

bildningens apostel, så kunde han, genom den hö-

ga ställning han i staten intog, skaffa lydnad åt

sina bud. De väldiga strider, som den katholska

hierarkien uti andra länder förde med statens öf-

verbet, förekomma ej i Sverige; orsaken var väl

den, att våra konungar i medeltiden voro föga

mägtige och den starkaste ibland dem, konung

Magnus Ladulås, var kyrkans vän. Erkebiskopen

var införlifvad med den verldsliga oligarkien, samt

i dess strider en af de väldigaste kämparna. Så-

dant var Jöns Bengtssons och Gustaf TroUes sinne-

lag. De siste katholska erkebiskoparne slutade

olyckligt. Mäster Knut afrättades såsom missdå-

dsre, men för ett politiskt brott, uppror emot tie-

staf Wasa; den andre, Johannes Magnus, dog i

landsflykt. Han öfvergaf den hjord han ej längre

kunde försvara. Martyrkronan, om han sökt dea,

hade han ej haft tillfälle att vinna; ty Gustaf 1

förföljde ingen för sin tro. Den försto protestant

på ärkebiskopsstolen var Laurentius Petri, en vörd-

nadsvärd man och konung Gustafs trogne tjeoare,

ehuru ej alltid med blida ögon sedd af konungen.

Hans broder, Olaus Petri, var ett föremål för ko-
nung Gustafs stora onåd, dels för sina straffdomar

ifrån predikstolen, dem konungen tillämpade på sig,

dels för det han känt, men ickeupptäckt en sam-
mansvärjning emot konungens lif. I allmänhet Mef
konung Gustaf snart missnöjd mod sina Lutherske
prelater. Han var för mycket en politisk refor-

mator, för att vara nog för dam, hvilka frönäsor
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iKtehMd häftighet ock hetta ville förstora den

gamla Romerska gudstjänsten. Konungens fordrag-
samhet råkade ofta i strid med deras öfverdåd,

oek dea fromme Laurentius Petri fick äfven upp-

bära sia andel af det kungliga missnöjet. Lauren-

tius Petri Gotkus, som efterträdde honom, var Jo-

han Dl undergifvea, när fråga var om litkargien.

Han rar måg åt sin företrädare; men blott till

namnet lik honom, till egenskaperna underlägsen.

Abrahamus Andrew Angermannus , tillsatt af Upsala

möte 1593, påminner mycket om de Romerske
prelaterna i deras djerfhet, öfvennod och styrka.

Han ägde mycket nit; men utan klokhet. Han vi-

siterade i stiftet och for fram med barbarisk hård-

het. Med hertig Carl kom han snart i fiendskap,

och samma uppträden visa sig, som då Gos(af Wa-
tt anföll Olaus Petri: en djerf prelat, en änau

djerfrare monark, kvilken ej fördrager erkebisko-

pens stolthet, skiljer honom vid sin magt och lå-

ter honom försmäkta i fängelse. Efter Abrahamas
kom Nicolaus Olat Bothniensis och innan kort Olaus

Martini, också Carl lX:s samtida och motståndare;

men fogligare, hvarföre också han af konungen

bemättes med fullkomlig aktning. De tvistade om
religionen; Carl IX, i politiken fullkomligt trogen

Gustaf Wasas grundsatser, var i religionen böjd

för kalviaism. Rrkebiskopen försvarade den rent

Lutherska trosbekännelsen och konungen fördrog

hans inkast. Efter denna tid har ingen erkebiskop

framträdt annorlunda, än såsom konungens och

kyrkans ämbetsman
,

ej såsom ett sjelfständigt naf-

vud för en mägtig inrättning, kämpande med rikets

konung. Utmärkte män hafva beklädt ärkebiskops-

stolen. Biskopskrönikan förvarar deras namn : Petrus

Menidus var Gustaf II Adolfs samtida, och efter-

träddes af Laurentius Paulinus, efter hvilken följ-

de dokt. Johannis Canuli Lenmus. Sedan doktor

Laurentius Stigzetius, dokt. Johannes Baazius, Olof

SveoMus, kvilken öfversåg kyrko-ordningen , hand-

boken och psalmboken, nåder konung Carl XI» re-

gering, Erik Bentetius, Uagvin Spegel, Mattkias Sieu-

eUus, Johannes Steuehius, hvilken efterträdde sin

to i prelaturen, och slutligen de trenne bröderne

Erik, Jakob och Henrik Benzetius, erkebiskopssöner

och sjelfve ärkebiskopar hvar efter annan. Med
den sista af Beaselierne har erkebiskops-längden

hunnit medlet af 1?00-talet. Sedan följer Bero-

aaaj, TroMus, far och son, den senare adlad med
nmmaet von Trott, emellan dem Mennander, Fre-

denbeimska slågteas sUmfar, slatligea Lindblom,

van Rosenstein, Wotttn ock af Wingérä. Flere ibland

dessa hafva lemaat nan», dem eftervärlden icke

glimmar, äfvea om biskops-krönikan ej påminde

därom. — Rrkebiskopen är nu Upsala stifts biskop;

detta är hans hnfvudsakliga bestämmelse. För de

öfrige biskoparne är han blott till namnet förman,

•en bar i deras stift ingen myndighet. Han viger

béskoparae till deras embete; sjelf behöfver han ej

vigas. Då kyrkan framstår med en gemensam ord-

förande är han därtill sjetfskrifven. Såsom sådan

år han taleman vid riksdagarne, kröner konnngen

#eh aVottniageo, samt förrättar de religiösa band-

amgaroe, dop, vigsel och hegrafning inom don kung-

liga familjen* Den prästerliga styrelse, som ej kan
bindas vid något serskildt stift, är honom anför-

trodd i första rummet. Derföre är det han som
föreslår till utnämnande af legations-predikanter

och han är biskop för ön S:t Barthelemy, likaså

för Stockholms stad, derigenom att han, om han
så vill, för ordet i stadens konsistorium. Men det-

ta har dock äfven i pastor primorius en egen ordi-

narie preses, som vanligen gör tjensten. För Up-
sala universitet är ärkebiskopen prokansler, en

värdighet mera än ett embete; ty det innebär en

obestämd uppsigt, men ingen egentlig styrelse.

Erkebiskopen utnämnes ntaf konungen inom det

förslag, som npprättas af Upsala stifts presterskap

och af alla domkapitel i riket, samt consistorium

academicum i Upsala. Erkestiftet bar blott en röst,

likasom hvarje konsistorium. Det är brukligt, att

blott biskopar befordras till denna ståndets högsta

värdighet; men presterskapets och konungens för-

enade förtroende kunde dertill kalla äfven någon
annan.

Krkeblskoamk&paw Se: Biskop.

Krkedjekne, en Svensk öfversättning af det La-
tinska archi-diaconus, var ett embete inom den

Romerska kyrkan i Sverige. Diaconi eller djeknar

voro ursprungligen tjenstemän, som förrättade guds-

tjenstens ceremonier och äfven deltogo i vården om
sederna inom församlingen. Den förste bland dem och

tillika deras nppsyningsman hette archi -diaconus eller

erkedjekne. Hans embete vann småningom ökad

vigt och större anseende. Redan i 6:te århundra-

det deltog han med biskopen i den andeliga doms-
rätten och förvärfvade omsider en egen domare-

myndighet samt värdighet ibland prelaterne. Stif-

ten började delas i flere archi-diaconater. Sådan

var arcbi-diacoai ställning i allmänhet inom ka-

tholska kyrkan. De Svenska erkedjeknarne bilda-

de derefter sin verkningskrets. Deras embete öf-

verlefde ej reformationen.

Erkerae» fordom I<1ekartfrerne kallade, äro

fem små öar i Wettern , beväxta med lind och alm.

Krkleckella;. Detta ord, som skulle betyda: till-

räcklig, förekommer i flera kongl. bref på 1720-

och 1730-talen.

ErllDajaiuBelra» ett kontrakt af Upsala stift i

Stockholms län, innefattar följande socknar: Oden-

sala med Husby, Wassunda med Haga, Sigtuna med
S:t Olofs och S:t Pehrs församlingar, samt Alsike

med Knifsta. Af dessa höra Sigtuna med 2:ne an-

nexer till 3 kl. reg. pastorat, de .öfriga till % kl.

konsist. Kontraktets folkmängd uppgår till 5,424

personer.

BffliBffhausdra, ett härad i Stockholms län, hål-

ler omkring 2 qvadratmil i arealvidd, innefattar 6

kyrkosocknar, nemligen Odensala, Husby, Alsike,

Knifsta, Norrsunda och Sankt Olof, med 211 ^ mtl.

I politiskt hänseende räknas till detta hårad äfven

socknarna Wassunda, Haga och S:t Pehr, hvilka

egentligen höra till Håbo härad i Upsala län. Jemta

dessa socknar består således detta härad af 283 J

mtl., har 5,496 invånare och en areal af 59,061

tunnland, af hvilka 940 äro sjöar ock kärr. Ingen

ström af betydenhet finnes i häradet. Märkvärdi-
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gaste stället är kungsgården Rosenberg. I före-

ning med Färentuna, Långhundra och Seminghun-

dra utgör detta härad en domsaga; men med blott

de tvenne sistnämnde ett fögderi.

Krpur, den Lutande» omtalas i sagan, såsom

en af Eisten Belis skalder. Det ofvannämnda till-

namnet fick han deraf, att hans kropp så nedböj-

des af ålder och bräcklighet, att han fick en lu-

tande ställning. Hans skaldeförmåga försvagades

likväl icke derigenom, ty han räddade sitt lif med
ett qväde, bvarom Sturleson berättar.

Ersain, Sebastian, sändebud från Lybeck år

1540, hitskickad för att underhandla om fred. Han
begärde liqvid för de gjorda penninge-förskotten

,

samt återställandet af Hansestädernas fordna privile-

gier; men då Gustaf icke ville gå in pä dessa vil-

kor, måste Ersam återvända med oförrättade ärender.

Kråka, annex till MeJlby, beläget i Wäne härads

kontrakt af Skara stift, 2 J mil N. från Alingsås.

Kyrkan, byggd under 16:de århundradet af grefve

G. A. Lejonhufvud till Raseborg, är betydligen re-

parerad år 1798. Inom socknen märkes: Gräfsnäs,

2 mtl. berustadt säteri, med underlydande gods af

14 mtl. (se vidare detta ord). Socknen består af

16 1 mtl. och har 1,045 invånare. Dess areal ut-

gör 4,189 tunnland, af hvilka 525 äro sjöar oeh

kärr. Adr. Alingsås.

Krstavik, annex till Huddinge, beläget i Söder-

törns kontrakt och Strengnäs stift
, £ mil S.O. från

Stockholm, vid Mälaren. Jemte Nacka består det

af 10 mtl. med 340 invånare. Arealn är uppta-

gen under Brännkyrka sockens. Adr. Stockholm.

Krte inark 9 annex till Steneby, beläget i Norra

Dals kontrakt af Carlstads stift, 4 mil V. från

Åmål. Socknen består af 27 mtl. och har 2,015
invånare på en areal af 32,909 tunn]., af hvilka

6,864 äro sjöar och kärr. Adr. Åmål.
Krvalla , annex till Näsby, beläget i Fellingsbro

kontrakt af Westerås stift, 1 £ mil N. från Öre-
bro. Kyrkan är en af de vackraste i stiftet; den

är uppbyggd af grefvinnan Sigrid Bjelke, fältmar-

skalkens fru, år 1673; men blef 1789 skadad

af åskeld, så att nästan föga mer än tak och väg-

gar återstodo. Här märkes: Ervalla bruk, hvars

ägare har patronat-rättigbet ti]] församlingen. £r-

valla säteri, 6 mtl., under gården lyda 11 £ frälse-

hemman, 15 jordtorp, samt dessutom afhyste fräl-

sehemmanet Lycke om 1 och rusthållet Glömyra 2
mtl. Öster-Rasta, Breäal och Hult, hvardera om
1 mtl. Socknen består af 45 £ mtl. med 1,286 in-

vånare. Dess areal uppgår till 12,520 tunnland,

af hvilka 680 äro sjöar och kärr. Adr. Örebro.

Kiarp, annex till Kyrkheddinge , beläget i Bara
kontrakt af Lunds stift, 1 4 mil S.O. från Lund.

Socknen består af 13 4 mtl. med 765 invånare.

Af dess areal, 3,078 tunnland, höra 1,389 till

Torna härad och det öfriga till Bara härad; en-
dast 4 tunnland äro sjöar och kärr. Adr. Lund.

Ksberg, Zacharias, son till prosten Andreas

E. i Kumla, blef student redan vid 12 års ålder,

hvilket tyckes utvisa ett ovanligt minne och god
fattningsgfifva. Han var kyrkoherde i Riddarhol-

men, då han, år 1708, från Carl XU:s läger i Po-

len, utnämndes till biskop i Wexjö; men han hade

redan aflidit d. 26 Juni vid Medevi, der han drack

brunn, innan underrättelsen om hans upphöjelse

hann fram. Han var då endast 41 år gammal.
Hans äldre broder

Ksberg, Johan» professor, först i Grekiskan

och sedan i theologien i Upsala, blef år 1711 su-

perintendent på Gottland, der han afled år 1734,
i en ålder af 69 år. Berömmes såsom en man af

lärdom och ett värdigt sätt att föra sig.

KaclUIll, Mikolaus, kyrkoherde i Norrlösa , för-

ut munk i Wadstena kloster, skall bafva varit den
förste prest, hvilken, efter reformationen

, gifte sia;,

och det med en nunna, enligt Tunelds uppgift.

Eselbufvud, ett tjockt, starkt, jernbeslaget träd-

stycke, som tjenar att fasthålla en stång, eller

bom, vid näst under varande mast, stång, bom
eller bogspröt, medelst ett i detsamma utskuret

fyrkantigt hål, hvilket passar på toppen af något af

de senare, och ett rundt hål, bvarigenom ett af

de föregåendes rotända går.

Eskader. En del af en flotta, äfven ett mindre

antal skepp, under serskildt befäl. — Enligt flot-

tans tjenstgörings-reglemente utgöres en eskader

af minst tre skepp, eller 36-kanoners fregatter,

eller tre bataljoner skärgårdsfartyg.

Kskelliein, socken, med Tofta, belägen i Wisby
stifts medelkontrakt, Banda ting och Gottlands

södra fögderi, 1 \ mil S.S.V. från Wisby, vid haf-

vet, och hör till 2 kl. konsist. Kyrkan af kalk-

sten och obekant ålder. År 1703 funnos på Sig-

vards ägor, straxt vid kyrkan, flere silfver- oeh
guldmynt af Romerske kejsare. Socknen består

af 20 £ mtl. med 685 invånare. Dess areal utgör

8,239 tunnl., hvaraf 480 äro sjöar och kärr. Adr.

Wisby.
Kskll» erkebiskop i Lund, omkring 1150-talet,

erhöll af kardinalen Nikolaus Albanensis, som be-

sökte Sverige, uppdrag att inviga Sveriges förste

erkebiskop. Denna beder gaf Eskil anledning, att,

med påfvens tillstånd
,
taga sig namn af primås öf-

ver Sverige, hvilket äfven alla hans efterträdare

till vållade sig, intill dess påfvens välde här i nor-

den upphörde. Då Stephanus, en munk i Alvastra

kloster, slutligen valdes och blef den förste inom

riket valde erkebiskop i Upsala, ville man försé-

ka att erhålla påfvens bekräftelse derpå, utan att

någon invigning skedde af Eskil. Stephanus begaf

sig derföre till Rom; men Eskil infann sig ock der-

städes, för att bevara sina förmenta rättigheter, och

bedref saken så, att han ej allenast i påfvens när-

varo vigde Stephanus , år 1163, utan ock blef an-

sedd för hans primas och förman. Alltsedan må-
ste Upsala erkebiskop erkänna den Lundska prima-

ten, intill år 1360, då denna undergifvenhet upp-

hörde.

ISakil, Srt, var en af de kristne lärare, hvBka
hitkommit med biskop Sigfrid, den förnämste bland

Englands prester. Han predikade i Södermanland

ocb Nerike, som kallades Ofvanskog, samt bodde

i Fors vid Eskilstuna. Han säges hafva lefvat än-

da till den förföljelse de kristne Icdo under ko-

nung filotsvens tid. Då denne konung for kring laä-

Digitized by



Eskil* gemak. KsåtftlatuiBUU 441

det för alt utrota den nja läran, anställde han öf-

ver allt hedniskt offer. Sä kom han äfven till ett

Södermanländningarnes afgudatempel , hvilket stod,

der na Strengnäs är beläget. Här anställdes ett

atort offer. Eskil skyndade dit, predikade der-

•mot och bad Gnd, att han ville visa ett tecken

af sin all roagt. Då uppkom ett starkt oväder, med
storm och rego, så att offerelden utsläcktes och
folket förskräcktes. Af vrede bäröfver slog en

bland afgodapresterne Eskil i hufvudet med en

sten, så att den helige mannen föll blodig till

marken. Han blef dock af hedningarne upptagen

och framförd till konungen, hvilken dömde honom
till döden. Då blef den helige Eskil stenad år

1129 på det rum, der sedan Eskilstuna kloster

byggdes. Med mycken sorg förde de kristne sin

lärares lik till Fors, att begrafvas; men, då de

kommo till Eskilstuna, begrofvo de honom derstädes.

Munkarne diktade sedan, att orsaken härtill var

den, att liket blef så tungt, att det icke kunde

föras längre, och utspriddes många sägner om
underverk och järtecken, hvilka skola bafva skett

vid hans graf. På S:t Eskils dödsdag, d. 12 Juoi,

firades hans åminnelsefest. Denna dag utmärkes på
runstafven med en biskopsstaf , och bär i vår alma-

nach ännu hans namn.

Kaklls gemak. Konung Gustaf I var en sträng

hushållare och den tidens statsekonomi ansåg icke

ofördelaktigt, att samla skatter och gömma dem.

Också funnos, vid konungens död, tvenne stora

hvälfda rum på slottet, hvaruti silfver förvarades,

och voro så uppfyllda, "att man dörren näppeli-

gen upplåta kunde." Dessa förvaringsrum kallades

Eskils gemak. Namnet uppstod efter den i Sve-

rige för sina rikedomar allmänt kände riksrådet

ocb riddaren Eskil Isaaksson (Baner), herre till

Wengaro, Skedenäs och Lindö, hvilken lefde under

konungarne Erik Xni, Christoffer, Carl VIII, Chri-

stian 1 och Sten Sture d. ä. regeringar. Utom si-

na rikedomar ägde han en lysande börd, var be-

slägtad med Carl VIII, samt Sture- och Wasa-
ätterne. Han var konuog Gustaf I:s mormors far.

Herr Eskil, hvilken i 40 år innehade rådsvärdig-

het, inkom ofta för embetssysslor ifrån Wengarn
oeh vistades då på slottet. Det var således ej

underligt, att han derstädes erhöll serskilta rum
för sin räkning, hvilka fingo namn af Eskils ge-

mak. Konung Gustaf hs skattkammare bibehöll

sedermera detta namn; emedan herr Eskil förut

bebodt dessa rum. Konungen hade mången silf-

vertacka härstädes förvarad, hvilka skatter konung

Erik XIV, som i detta fall var sin far mycket

olik, sedermera förspillde. Att denna skatt be-

tydligen ökades genom testamenten, bevisas deraf,

att nästan bvarje förmögen bonde, vid sin död,

testamenterade till konungens gemak något silfver,

bvilket sammanlagdt ej utgjorde så obetydliga

summor.

Kalt11* kttlla, belägen vid Dalängsberget eller

Dalängen, öster om Strengnäs, har fordom varit

en offerkälla, dit pilgrimsfärder, blifvit anställde

äfven ifrån fremmande orter; så att den äfven af

1568 i sådan afeigt besöktes af en Engelsman,

W. Moltetk. Katholska sägnen om denna källa

är, att S:t Eskils lik blifvit buret i procession

emellan Strengnäs och Eskilstuna, hvarunder bä-
rarne hafva tröttnat och stannat med liket vid

nämnde berg för att bvila. När processionen åter

begyntes, har en källa uppsprungit på samma
ställe, och kallades deraf S:t Eskils källa. Under
Lutherska tiden försvann likväl hennes undergö-
rande kraft emot sjukdomar.

KHklUntessan, firades, såsom ofvaonämndt d. 12
Juni, särdeles i Eskilstuna, hvilket ses af följande

ord i Södermani. Kyrkob. XXI Flock: "Bryter man
frijd om Eskilsmässu, i Eskilstunum, böthe Kunung
20 marcker ock Biskuper 20 marcker, firi frid

brutit." Efter och äfven under konung Gustaf I:s

tid förklarades på denna dag Evangelium af Matth.

5 kap. samt af episteln till de Hebraeer 5 kap.

1 vers &c.

Eskilatorp , annex till Gessie, beläget i Oxie kon-

trakt af Lunds stift, i £ mil S. från Malmö, vid

hafvet. Socknen har 505 invånare och består af

9 mtl. Dess areal utgör 1,643 tunnl. jord. Adr.

Malmö.

Eskilstuna, en uppstad och år 1772 privilegie-

rad fristad i Södermanland, belägen vid lljelmare-

ån, l mil från dess utlopp i Mälaren, 11 { mil

från Stockholm, 8 från Nyköping och f mil från

Thorshälla. Ån går midt igenom staden och fin-

nas deruti anlagda åtskilliga vattenverk, såsom:

kopparhammare, stålbruk, qvarnar och sämskma-
kare-valk. Staden anlades före år 1200 och er-

höll stadsrättigheter af konung Carl X år 1653.

Den indelas uti gamla och nya staden, fristaden

och Carl Gustafs stads bruk, hvilka hafva sina

bestämda gränsor. År 1833 sammanslogs frista-

den med gamla staden, under en gemensam sty-

relse, bvilket haft ett välgörande inflytande på
begge städernas förkofran. Ehuru under de senast

förflutna femton åren folkmängden ökat sig, och

staden blifvit mycket bebyggd, såsom en följd af

låne-understöd från manufaktur-diskonten åt manu-
fakturisterne, har allmän välmåga likväl icke upp-

kommit, och för närvarande är afsättningen af der

tillverkade arbeten ytterst trög. Jern- och stål-

förädlingen, stadens förnämsta tillverkning och

handel, drifves med fördel och utgör dess huf-

vudnäring. De af stadens invånare, som idka

manufaktur-arbeten, äro befriade från mantals-

penningar, och bevillning efter l:sta artikeln af

bevillnings-förordningen. År 1779 förordnades,

att den befattning direktören för fin- och svart-

smidet i riket haft med Eskilstuna fristad, skul-

le upphöra och uppdragas åt en på stället bo-

ende af Kongl. Maj:t utnämnd direktör, hv ilken

ställdes under kongl. kommerse-kollegii inseende.

Till biträde för direktören, i vissa fristaden rö-

rande ärender, utnämndes af Kongl. Maj:t en ord-

ningsman. År 1 824 ställdes fristaden under en af

konungen förordnad direktion, och nämnde kolle-

gii befattning upphörde. Stadens lastage-plats till

Mälaren år vid Thorshälla. Fristaden inrättades

för arbetare i jern-, stål- och metall-förädlingen

och har blifvit så förenad med uppstaden, att vis-
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sa förmåner na begagnas af alla invånare gemen-

samt Staden bibehåller minnet af den från Eng-

land, vid år 1082, inkomne läraren, S:t Eskil,

efter hvilken den har fatt namn, emedan han der

hade sitt tuna, hof eller gård, och bl ifvit be-

grafven härstädes. En kyrka bar sedermera blif-

vit uppbyggd till hans åminnelse. Byn kallades

förut Tuea. Ett kloster fanns der fordom för

mnnkar af Johanniter-orden, ifrån konung Wal-
demars tid intill reformationen, då mnnkarne lem*

nade det öde, och en del fick tjenster på lan-

det. Husen lära hafva blifvit nedbrutna, då Gu-
staf I, år 1537, lät uppbygga Gripsholms slott

och dertill föra sten från kringliggande kloster.

Stadskyrkan är en ibland de äldsta i orten och har

fordom varit kallad Fors kyrka, äfvensom hela

trakten begripes under namnet Fors. — Fristadens

manufaktur omfatter all finsmides-t illverkning, och

sådana arbeten, hvilka erfordra fulländandet af

dessa tillverkningar, såsom messing och åtskiUiga

trädarbeten. Äfven finnas här lie-smeder, ehuru

de egentligen tillhöra svartsmidet. Dessutom till-

verkas klingor härstädes. Tillverkningen i Eskils-

tuna torde utan öfverdrift kunna årligen uppskat-

tas till minst 300,000 R:dr B:ko. Manufakturi-

sternes lånerätt i diskonten är 33 i- proc. af före-

gående årets tillverkningsvärde. Ar 1844 anmäl-

te de sig till lån för 156,762 R:dr. Förläggar-

nes lånerätt är bestämd till 40 proc. af förlags-

summan. De anmälte sig samma år för 177,934

R:dr. — För idkande af smidesmanufakturer voro

sistnämnde år i fristaden anställde 152 mästare,

229 gesäller och 544 lärlingar, eller tillsammans

925 personer. Staden har en skola med tre lä-

rare, af hvilka den ena undervisar efter Lancaster-

method, samt laxarett, postkontor och tingställe

för Södermanlands lagsaga och Öster- samt Vester-

Rekarnes domsaga. Staden styres af en borgmä-
stare, hör till 5 klassen och har vid riksdagar

N:o 38. Vapnet är ett smedstäd med uträckt arm
och hammare, samt årtalet 1665. Marknad hål-

les här i Oktober månad. Stadens fordna slott,

beläget på en höjd, N.O. från staden, anlades af

konung Gustaf I, afbrann under konung Carl lX:s

tid och bar sedan icke blifvit uppbygdt. Ko-
nung Gustaf I vistades här 1560, då han emottog

sin son, hertig Johan, vid dess hemkomst från

England, hvilken då medförde den första vagn till

Sverige. På detta slott vistades hertigarne Johan

och Carl, 1568, då de af sin broder, konung Erik

XIV, inbjödos till hans förmälning med Catharina

Månsdotter. Isynnerhet hade hertig Carl här sedan

ofta sin hofhållning. Härstädes föddes hans dotter,

prinsessan Anna, år 1568. Hans första gemål,

hertiginnan Anna Maria, afied här d. 29 Juli 1589.

Teglet af slottet användes 1699, på konung Carl

XH:s befallning, till slottsbyggnaden i Stockholm.
— Eskilstuna kungsladugård, i Klosters socken,

är till hälften arrenderad af stadens borgerskap

och den andra hälften, fördelad i 8 lotter, är ar-

renderad af åtskilliga andra personer. — Till Eskils-

tuna pastorat, af 2 kl. reg., höra Klosters och

fors socknar, hvilka hafva en gemensam kyrka

med staden. Folkmängden i Eskilstuna uppgår tfn

3,260 personer. Staden bar 236 hus ock tea-
ter och 60 tunnland den tillhörig jord.

KekllnåUer, annex till Millesvik, beläget i Nan
kontrakt af Carlstads stift, 8 mil S.S.V. från Carl-

stad, vid Wenern. Kyrkan, af sten, berättas va-
ra hyggd af ett troll. Sagan, hvilken bibehållit

sig derom, lyder sålunda: "Presten Eskil, som ville

bygga kyrkan, kom öfverens med trollet, att i

arbetslön gifva sitt öga, andra säga, sig »jelf,

derest han icke, vid arbetets slut, kunde saga trol-

lets namn. Han var väl glad, att se sia kyrka
snart färdig; men blef dock allt mera ängslig, att

ej få nyttja henne. Då han under dessa bekym-
mer gick ute i skogen, hörde han ur ett berg en

röst, som tystade ett barn med dessa ord: "Tyst!
tyst! sonen min, Rätnu kommer far din Kinn, Och
ger dig presten Eskil att leka med." Presten åter-

vände glad till kyrkan och sade till trollet, som
då höll på att sluta tornet: "Du, Kinn, sätt knap-
pen rätt", då trollet störtade ned och slog sig till

döds." Det hör nemligen till folksägnen, att ett

troll är öfvervunnet, så snart det hör sitt namn.— Vid slntet af påfvetiden skall en bonde, vid

namn Arvid i Godas, om en jnlotta hafva ridit

till kyrkan, då han vid Runskegraf mötte ett troll,

som böd honom dricka ur en kalk, i hvilken det

hade jule-buska. Bonden tog kalken, slog inne-

hållet bakut öfver sig och red i sporrstreck sån

väg till kyrkan, der han lemnade kalken på alta-

ret. Så mycket är visst, att här funnits en kalk,

hvars metall ingen guldsmed känt till. — I denna
socken var Lvrö kloster beläget (hvaroa se detta

ord). — Socknen består af 18^ mtl. och bar

950 invånare. Af dess areal 12,520 tunol., Ho
130 sjöar och kärr. Adr. Carlstad eller ÅmåL
Eipered, annex till Rångedala, beläget i Åks
kontrakt af Skara stift, 1 £ mil O.N.O. från B*-
rås. Kyrkan är af okänd ålder; men tillöktes år

1760. Här märkes: Sundsholm, skall fordom va-
rit ett befåstadt slott eller en borg på Sundkot-
men, en vacker holme i sjön Tolken. Det skall

hafva blifvit bygdt af en Brahe. Lämningar synas

ännu och belägenbeten är mycket vacker. Uti

gamla bref har det blifvit nämnt såsom slott. Se-
dan Erik Gustafsson Stenbock år 1572 från Hör-
ningsholm bortfört Malin Sture, förde han bonne
till sin svåger grefve Pehr Brahe på Sundsholm.
Den 1 Maj 1706 slog åskan ned och afbrande
Sundsholms hus. Elden skaH då i 14 dagar här-
jat detsamma.— Socknen består af 1 1 J mtk med
685 invånare. Dess areal utgör 6,179 tenni., af
hvilka 875 äro sjöar och kärr. Adr. Borås.

Kapltult, en socken, med Linnéröd, hör täl 1 kl.

reg., är belägen i Gärds kontrakt och härad af

Lunds stift och Christianstads län, 2 £ mil VÄV.
från Christianstad. Socknen nar 860 invånare ock
består af 9 J mtl. Dess areal utgör 7,475 tenni.,

af hvilka 210 äro sjöar och kärr. Adr. Chri-
stianstad.

Beplmaj t ett slags storbåt.

Kepånsre, ttitra, annex till Fulltofta, beläget i

Frosta kontrakt af Lands stift, 3 J mil OJiO. fråa
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land. Består af 16$ uti. ock hat 670 invånare.

Arealn uppgår till 8,216 tenni., hvaraf endast 25
tro sjöar och kärr. Adr. Hörby.

8f#l«ada 9 ea egendom Tid Hjelmarea, i Riokar-

by socken af Nerikes lin, 8 mtl., hvaraf l£ sa-

fari ock i I berustadt säteri, 1 mil från öiebro,

kar af ålder tillhört Boade-slägten ; men öfvergick,

genom gifte, mot slutet af 1600-talet, till gref-

liga Momerska slägten ock kar sedan dess oaf-

bratet, genom lösen ock arf, bibehållits inom den-
na slägt. I följd af grannskapet med Dylta svaf-

velbruk bar Esplnada varit en tillflyktsort emot
pesten, hvilken alltid stannat på Smedjebacken vid

Örebro. En liten boksamling, jemte flere äldre

mamtskripter, finnes på stället.

BCen># 9 en socken, med Hagstorp, hör till 2 kl.

reg., är belägen i Wemmennögs kontrakt och hä-
rad, Lands stift och Malmöhus län, 3 mil V.S.V.

från Ystad, vid hafvet. Socknen har 285 invånare

på en areal af 995 tunnl. jord. Den består af

•i mtl. Adr. Malmö.

nTas nai» Hmh Henrik von. Denna ätt här-

stammar från Lifland, hvarest en Essen först om-
Bämnes år 1470. fin Alexaader v. K. var år 1628
dfverste för Österbottens infanteri, och är den får-

ate af slägten, som man vet hafva varit i Svensk
tjensL Hans Henriks far var kammarherren Fre-
drik Ulrik E. Ull Kaflås i Weslergöthland , hvarest

aonen föddes d. 26 Sept. 1755. Han ingick i

krigsståndet redan såsom barn, kom till hofvet,

blef der vid 22 års ålder hofstallmästare och snart

an af Gustaf IH:s gunstlingar, hvarföre han fick den

utmärkelsen att åtfölja konungen ej blott på hans

resor till Ryssland och Italien, utan äfven under

Finska fälttågen. Ers biografi är en lång lista på
utnämningar och nådebevis. Så var han t. ex. re-

dan 1787, ehuru blott öfverste i armén, K. af

N. O. och sekreterare vid Serafiraer-orden ;
men,

sällsamt nog, pryddes haa först 1790, efter krigets

siat, med den enkla Svärds-ordens-stjeroan , hvil-

ket visade, att Gustaf gjorde en bestämd åtskill-

nad mellan förtjänster om fäderneslandet ock så-

dana, hvilkas grund var kofgunsten. År 1795
forordnades E. till överståthållare i Stockholm,
bvilket enibete kan innehade till år 1797. Under
kans förvaltning blef Gustaf U Adolfs bildstod aftäckt

och arbetet med Gustaf IU:s åter påbörjadt. E.

kade äfven åtföljt Gustaf Adolf och hertig Carl

få rasan till Ryssland år 1796. Är 1800 utnäm-
das haa till general-guvernör i Pomern, hvilket

embete han beklädde ända till provinsens eröfring

af Fransmännen. Straxt efter revolutionen år 1809
inkallades kan i regeringen, ock qvarstannade, ef-

lar Carls appböjelse på tkronen, i statsrådet, kvil-

ket kan likväl lemnade i September år 1809, och
afgick tifl Paris att afsluta freden med Napoleon.

Då kärea år 1813 sammandrogs mot Norrige, fick

Essen befälet deröfver, och blef, efter föreningen,

riks-ståthållare. Detta embete nedlade han d. 2
Ang. 1816, och blef i utbyte deremot riksmar-

skalk ock geaeral-befalbafvare i Skåne. Under
tiden kade nan blifvit upphöjd i grefiigl stånd,

utnämnd till fältmarskalk, excellens, Serafimer-rid-

daré ock således uppnått alla de värdigheter, som
en enskild man i Sverige kan vinna. Han afled

d. 8 Juli 1824. Essen var det värdigaste mönster
af aristokratien, som man kan föreställa sig, så

väl till det yttre som inre. Ett vördnadsbjudande

yttre, en prydlig hållning, ett ädelt väsende för-

enade sig hos honom med ädla tänkesätt ock verk-

lig själsadel. Man kan väl icke tillägga honom
några lysande egenskaper, äfvensom inga märk-
bara företag eller stiftelser härleda sig från ho-
nom; men denna jemnhet i lynnet, detta lugn,

denna redighet i omdömet, detta lagom, hvarken

tillbakastötande eller inbjudande till förtrolighet,

bvilket man söker hos embetsmannen på höga
platser, och som är ett så oumbärligt vilkor för

att motsvara dem, fanns hos honom i högre grad

än hos de flesta, och gjorde honom lika älskad

som vördad i alla de olikartade chefsbefattningar

han innehade.

Keeunjum, annex till Lekåsa, beläget i Wilska

kontrakt af Skara stift, 3| mil N.N.O. från

Alingsås. Kyrkan ombyggdes år 1762. I denna

socken märkes: säterierne Djupsås, Kallsholmen,

kvardera om 1 mtl., Winstorp, StaUaholm, Åsen

och Tumieberg om 4 mtl - hvardera. Essunga by
uppbrändes af Danskarne år 1611. — Socknen har

1,105 invånare och består af 22 £ mtl. Dess areal

utgör 10,484 tunn!., af hvilka 230 äro sjöar och

kärr. Adr. Skara eller Alingsås.

9S«teiil»e»a;t Pehr» ledamot af de fria konsternas

akademi, född år 1772, är en af hufvudstadens

mest anlitade arkitekter.

Eetkllppan* Esterne, en Finsk folkstam, hade,

vid flera tillfallen, härjat på Svenska kusten och

äfven inträngt i Mälaren, hvarvid Sigtuna år 1188
af dem förstördes. Denna framgång hade ökat

deras mod och de förnyade således ströftågen,

samt kommo år 1218 ånyo in i Mälaren med en

talrik flotta. Den gamle jarlen Jon Knutsson,

hvilken nyss hemkommit från ett korståg mot dem,

vistades då på sin gård Askenäs på Eckerön.

Esterne hämnade med hans mord en del af de ne-

derlag hans svärd tillskyndat dem. Hans enka,

som var af Folkunga-slägten, flydde då till Hund-

hammar, samlade dor skepp och folk, angrep

Esterne och slog dem så fullkomligt, att blott

några få undkommo. Stället, der det skedde, kal-

lades, till minne häraf, Estklippan och tros vara

det nuvarande Kungshatt.

Estland, beläget på södra kusten af Finska vi-

ken, med en utsträckning af 310 geografiska qva-

dratmil och vid pass 300,000 invånare, nu ett af

den Ryske kejsarens många länder, var fordom en

beståndsdel af den Svenska östersjö-staten och ut-

gångspunkten för det välde, hvarmed våra eröf-

rande regenter ville innesluta Östersjön, liksom

hade detta hat varit en Svensk insjö. Estlands

öden voro länge införlifvade med Sverige och

8veriges hvälfningar återverkade på Estland, samt

dess förhållanden på oss. Sveriges blodiga hjel-

tebana bortom detta haf begyntes med Estlands

upptagande under Svenskt beskydd. Då Ryssar-

ne började härja landet, var Estland ea sjeif-
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ständig riddare-republik, beberrskad af Svärdsbro-

derne, ett af medeltidens religiösa och krigiska

samfund, på en gång Östersjöländernes eröfrare

och apostlar. De innehade länge Estland och de-

ras härmästare var landets öfverhufvud, då Iwan

Wasiliewitsch
,

barbarisk, herrsklysten och mäg-
tig , med sina vilda horder anföll och förödde lan-

det. Gustaf I regerade då ännu i Sverige. Fred-

älskande, gammal till åren, fruktade han faror

för sitt fosterland och afvisade vinningslystnadens

frestelser, hvilka Esterne i sin nöd förespeglade

honom. Men Erik XIV, mera fåfäng än i stor

mening ärelysten, såg här mera lysande bragder

och försloradt herravälde, och smickrade sig att

kallas ett fremmande folks beskyddare. Han an-

tog Esternes bön om Svenskt beskydd, och lät

hylla sig i landet år 1561. Dermed var terningen

kastad till hal ftannat århundrades krig, hvilket tär-

de på Sveriges krafter och slutade med dess ne-

derlag, likväl ej förr än mången hjeltelager blif-

vit vunnen åt det Svenska namnet. Sverige hade

dermed öfvergifvit Skandinaviens skär och klip-

por; steget, en gång taget, kände icke återtagas,

förr än nöden tvang d i till. Hälften af 16:e och
och l?:e, ja början af det 18:e seklet förflöt un-

der Sveriges, Polens och Rysslands strider. Den
sista magten segrade slutligen, Polen gick under

och Sverige räddade sitt sjelfbestånd, och i det

hela äfven sin ära; men dess eröfringars tid var

förbi med Carl XII. Under äldre skiften hade Sve-
rige spelat Rysslands rol både i förhållande till

Polen, och såsom östersjökusternas beherrskare.

Sådan är Estlands betydelse i Sveriges historia.

Det var en blodig vädjoban för Svenskt hjelte-

mod och det inledde Sveriges politik på ett eröf-

ringståg i Europa. Sjelf blef Estland Svenskt och
fick till återskänk Sveriges bildning, likväl aldrig

så som Finland, samt tillföll omsider Ryssland. Est-

lands förening med Sverige var icke fruktlös för

dess bildning. Före konung Erik XIV:s tid och
djupt in i den urgamla forntiden fanns en fiendt-

lig beröring emellan Sverige och detta land. När
Skandinaverne foro i österviking, gällde tåget des-

sa nejder på Östersjöns andra strand. Redan den
fabelaktiga Yngl inga-sagan nämner en konung,
Yngvar, hvilken der tillsatte lifvet. Esterne häm-
nades med egna vikingatåg, genom Mälarens ännu
obefästade utlopp. De kallades Ester, som brän-

de det gamla Sigtuna på 1180-talet, och detta

härjningståg namnes såsom närmaste anledningen

till Stockholms anläggning, då Målare-orterna, nu
kristne, behöfde ett värn emot samma härjningar,

dem de sjelfve fordom med hednisk vildhet, på
vikingavis, bragt öfver Europa. Att desse Ester,

hvilka härjade i Mälaren , kommo ensamt ifrån sjelf-

va Estland, kan väl icke påstås. Namnet påminner
dock om detta land och denna namnlikhet var visst

något mera än en tillfällighet. Äfven fredlig för-

bindelse saknades ej med det stora landet öster

om hafvet. En flitigt begagnad handelsväg för-
enade Skandinavien med sydöstra Europa och Asien.

Från Sverige gingo till Estland icke blott vikin-

gar, namnlöse hos eflerverlden, utan äfven eröf-

ringståg, beräknade på mera stadigvarande besitt-

ning. Ragnar Lodbroks rike skall hafva sträckt

sig dit och Erik Edmundsson gjorde årliga krigståg

ditöfver, och tog besittningar, dem Thorgoy Lag-

man sedan förebrådde Olof Skötkonung, att han

låtit gå förlorade. De Waräger, hvilka grundlade

Ryska riket, voro otvifvelaktigt Skandinaver. Ester-

ne, hvilka länge voro hedningar, skildras såsom vil-

da och deras härjningståg, i förening med de lika

grymma Tavasterne , kallade Birger Jarl öfver haf-

vet. Under den senare medeltiden, sedan Svärds-

brödemes riddareförbund blifvit herrar öfver Est-

land, höres detta namn mindre i Sveriges historia,

intill dess Erik XIV tog landet under Sverige och

uppträdde emot dess fiender, hvilka nu blefvo äf-

ven hans. Det gällde icke blott Estland, utan ock

Lifland; men Estland var mera Svenskt, Lifland

Polskt. En tredje magt, Danmark, uppträdde äf-

ven, i det en Dansk prins tillhandlade sig vissa

besittningar. Men Danmarks rol blef snart utspe-

lad i dessa trakter. Den hade varit större under

medeltiden, då Waldemar Seier vann det stort

Wolmarslaget och bestridde Svärdsriddarne rättig-

heten att omvända och beherrska Estland. Ryss-

land försvarade våldets anspråk, ömsom emot Po-

len och ömsom emot Sverige. Under Erik XIV

fördes krig mera emellan Sverige och Polen; un-

der Johan III emellan Sverige och Ryssland. Hela

landet samm i blod. Är 1595 erkände Ryssland,

genom freden i Teusina, Sveriges rätt till Est-

land; med Polen fortfor kriget, med undantag af

blott Johan UI:s och Sigismunds tider, intill stä-

leståndet i Stumsdorf. Sverige hade eröfrat äfven

några af Liflands och Polska Preussens sjöstader.

Under 1 600-talet var Estland ett Svenskt landskap.

Dess öde hade varit grymt och Svenska regeringen

förmådde blott ofullständigt att förbättra detsamma.

Men allvarliga bemödanden gjordes derför. Redan

Erik XIV och Johan III voro inga förtryckare, och

sedermera tillämpades Axel Oxenstjernas ädla grund-

sats, att "Sveriges Stats fundament hafver altid

varit och skall, näst Guds bjelp, blifva justitia

och ett Christeligt regemente/ Johan Skytte blef

dessa landskaps förste general-guvernör och Gu-

staf II Adolfs stora plan, att ordna Sveriges läro-

verk, sträckte sig äfven till Estland. Ett gymna-

sium inrättades i Revel. Kyrkoväsendet skulle for-

bättras genom den store biskopen Johannes Råd-

beck, som för detta ändamål bereste landet Ltf-

egenskapen, hvilken tryckte bönderne, ville regerin-

gen upphäfva, åtminstone mildra. Det förra var

omöjligt för adelns motstånds skull, och lyckades

icke en gång för den enväldige konung Carl XL Han

försökte det 16S1. Gustaf II Adolf hade likväl skänkt

bönderne välgerningen af den allmänna lagens skydd,

i det han fråntog adeln dess rätt att dömma sina

underhafvande i lifssaker. Konung Carl XI lade

dertill år 1696 sitt ekonomie-reglemente , hvilket

ordnade deras ställning efter billigbetens grund-

satser. Men i allmänhet rådde i detta land, under

1600-talet, ett bedröfligt tillstånd. Rudbeck fann

der, vid sin ankomst, nästan ingen religion och

stort sedeförderf ibland alla klasser. Lyckligast
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vnr den del deraf, som gafs åt Svenske ber-

rar. Axel Oxenstjeraa hade gods i Estland eller

Ltfland — hvilket senare land delade Estlands

Öden — och äfven han, den mägtige mannen,

måste lida öfvervåld af de Estlåndske herrarne,

som ej fördrogo lag och rått. Landet samman-
smälte aldrig med Sverige, och detta synes icke

heller bafva varit regeringens afsigt, eharavfil

konung Carl IX en gång var betänkt att inkalla

några ledamöter ifrån dessa länder i det Svenska

rådet. Till olyckorna kom äfven det nya Ryska
kriget nnder konung Carl X. Hora det största

krig, som Sverige fört med Ryssland, slutligen

bragte Estland under Rysk regering, förtäljer Carl

Xll:s historia, och Estland har sedan den tiden

blifvit fremmande för Sverige.

Ertlietlk är en filosofisk vetenskap, bvilken af-

handiar det skönas betydelse samt den sköna kon-

stens grund och väsende. Esthetiken, såsom ve-

tenskap, är vida yngre än den sköna konstens ut-

öfning. Först sedan snillet frambragt konstverk,

hvilka framställa det sköna, har skarpsinnigbeten

börjat begrunda hvaruti det sköna består, hvad kon*

stens ändamål bor vara, huru det uppnås och hvil-

ka afvägarne äro, som leda konstnären derifrån

och föra honom till det platta , det fula , det styg-

ga. Konsten har ofta blifvit behandlad blott så-

som en vacker talang, ett oskyldigt nöje, och det

skönas idé bar först sent blifvit tillerkänd sin verk-

liga betydelse
,
jemte de gudomliga idéerna af sannt

och godt. Men i nyare tider, ifrån och med filo-

sofiens store reformator Kant, har esthetiken in-

gått såsom en vigtig del af hvarje omfattande filo-

sofiskt system, oberäknarit den serskildta behand-

ling densamma erhållit af tänkare, hvilka ul veck-

lat konstens theori, dels genom filosofisk spekula-

tion, dels genom kritik af konstverken. Sverige

har följt den filosofiska utvecklingen i allmänhet

och äfven konst-theoriernas. Sjelfständiga tänkare

halva upptagit de Tyska systemerna — emedan

Tyskland är den nyare filosofiens och äfven den

filosofiska konstlärans fosterland — gjort dem i

Sverige kända, och med egen behandling utvidgat

och berigtigat åsigterna. I äldre tider ägde Sven-

ska litteraturen blott få och mindre vigtiga försök

nti esthetiken. Det äldsta är af Fornelius , som var

poeseos professor i Upsala, vid medlet af 1600-

talet. Sjelf Latinsk och Grekisk skald, skref han

efter antikens mönster en s. k. Poetica tripartita.

Andreas Arvidi, lektor vid Strengnäs gymnasium,

skref på Svenska en Kort handledning till det Sven-

åka poélerij , vers- eller rijmkonsten , och Lagerlöf,

eloquenti» et poeseos professor i Upsala ,
utgaf en

Introductio brevis ad poésin Suecanam. För öfrigt

behandlades den tiden all vetenskap, och äfven

estbetiska ämnen , nti akademiska disputationer och

orationer. Denna form bibehöll litteraturen ännu

länge, til) dess den store konstkännaren Ehren-

avärd uppträdde med De fria konsternas Philosophi

och sin snillrika Resa till Italien,, och bans samti-

da, den lika djnpsinnige som djupt poetiske Tho-

rfld, framställde, i strid med den tidens mest be-

römde skalder, särdeles Leopold, sina egna träf-

fande och skarpsinniga åsigter. En tredje förfat-

tare af stor märkvärdighet hade det nittonde år-

hundradet i Benjamin Höijer, hvilken, efter att, un-
der konung Gustaf IV Adolfs regering, hafva va-
rit ett föremål för politisk onåd och derföre till-

bakasatt, slutligen blef filosofie professor i Upsa-
la; men dog i sin bästa ålder år 1812. Slutligen

har Atterbom icke blott såsom skald, utan äfven

genom tbeoretiska skrifter, utvecklat den s. k. nya
skolans åsigter af vitterhet och skön konst. Hans
estbetiska system finnes utgifvet i Lénströms Konst-

tkeoriernas Historia, samt i uppsatser tryckta uti fle-

ra tidskrifter, såsom Phosphoros, Poetisk Kalen-

der, m. fl. Äfven Grubbe, på samma gång ban
med stor lärdom, klarhet och behag framställde

såsom universitets-lärare hela filosofiens resultater,

har äfven arbetat genom föreläsningar i estheti-

ken. Slutligen bör bland Sveriges konst-filosofer

aldrig glömmas den ädle och snillrike Töroeros,

hvilken alltför tidigt bortrycktes af döden år 1839.

Lika skarpsinnig som lärd och med stort stilistiskt

mästerskap, föredrog han esthetiken såsom akade-

misk lärare, ehuru hans egentliga sfer var det

Romerska språket och litteraturen. Törneros
1

före-

läsningar äro ännu ej tryckta; men i tidskriften »

Mimer utgafs, efter hans död, en afhandling om den

gamla mythologien, och sjelf hade han i Svea ut-

gifvit en skrift: Om den estbetiska contemplationens

innehåll och gränser, hvilken af filosofiens och vit-

terhetens vänner icke läses utan det största in-

tresse. Från en annan sida har C. J. L. Almqvist

uppträdt och bland föremålen för sin mångfaldiga

litterära verksamhet äfven upptagit esthetiken, icke

blott genom egna skaldestycken, utan äfven tbeo-

retiska uppsatser, hvilka finnas spridda bland denne

författares många skrifter.

Ksto mlhl (Domlnica) kallades fastlags-sönda-

gen under katbolska tiden.

Katrfd, Olof Skötkonungs andra gemål. Hon sä-

ges bafva varit icke blott till härkomsten Svensk,

utan äfven af kungligt blod, och blef moder åt

Anund Jakob, som först efterträdde Olof i rege-

ringen, samt åt Ingegerd.

Ettuna, en socken, belägen i Lyhundra kontrakt

och härad af Stockholms län och Upsala stift, \
mil från Norrtelje, och hör till 2 kl. konsist.,

bar flera fiskrika sjöar, deraf Jerken är störst.

Endast 4 större egendomar räknas nu inom sock-

nen, nemligen: Norrmalma gård, invid en vik af

Jerken, Uddeböö, vid sjön Gillfjorden, med utmärkt

vackra omgifningar,* samt Hvitsjö och Wembtinge,

kända för sina bördiga åkerfält. Vid Uddeböö fin-

nes en skattlagd mjöl- och sågqvarn, som drifves

af en grund ström, om hvilken ett gammalt kongl.

förbud, förvaradt vid gården, stadgar: att ingen

vid lifvets förlust får kasta stenar i segelleden;

men nu kan denna segelled öfvervadas och ligger

flera alnar högre än hafvet. k Wemblinge ägor

finnas många stenrösen eller så kallade kummel,

med dels resta, dels fallna bautastenar och flera

stenläggningar i spetsvinkel-formiga sträckningar.

Utmed Svinninge by står ett högaltare, en myc-
kenhet kummel och ättehögar. Vid Eneby fogde-
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boställe påträftfcdes 1894 i en ättehög erf ned grå-

sten hvälf graf, 1 aln hög, 3 alnar långt, hvari

att skelett af art sUr människa- oeh ea bufvudskål

af ett barn befanns. I Norrmän* by påhittades

vid en gräfning nnéer Gustaf nits tid, Arabiska oeh

Romerska silrvermyut. Vid Knllsta by förvaras 2:ne

af Uplands lagmän utfärdade, med 3:na vidhängan-

de sigilltrissor försedda utslag, skrifha på perga-

ment, rörande en ntjord, kallad Fläskängen, deri

stadgas ett vite af 100 mark silfver, för dem
som klandrade Knllsta byamäna äganderätt till än-

gen. I Räfskja by förvaras att kossaekspjnt ef-

ter Ryssarnes infall i Svenska skärgården 1710.

Kyrkan, på en öppen böjd ej långt från sjö> står

i midten af församlingen, och är, enligt anteckning

å östra gafveln af primitiva kyrkan, byggd 1063.

Lemningar hvilka utvisa, att kyrkan ursprungligen

varit försedd med Bysantinskt hvalf, tyckas vittna

om en hög ålder. Nu äger hon ett hvalf, sådant

som man byggde på 13 och 1400- talen, med fresco-

målningar, hvilka dock längesedan blifvit öfver-

strukoa. Detta hvalf hvilar på sidopelare ; det äl-

dre stöddes af långmurarne. Koret, sannolikt till—

bygdt före kyrkans invigning , äger i altaret ea liten

murad graf, hvara t i biskop Allo på 1300-talet

nedlagt reliker, då han vigde heane till S:t Olofs

och Pctri ära. I kyrkaas västra tillbyggda del

kände man hittills endast den förfallna Stjeraeron-

ska grafven, deri ock Iaaenstjernor äro begraf-

ne; men 1842 upptäcktes ännu en, hvarest 2:ne sto-

ra och 5 små lik h vilade. Bland dessa var en stor

vacker qvinna, så behållen liksom hon nyss blif-

vit ditsatt. Hennes hufvnd var rakadt , och på den

fylliga armea låg Kristus-barnet med en af silke

sydd gloria. Kistan af ek , med grofva , illa smid-

da jernhandtag , är till formen olik vanliga. De äkta

guldgaloner, som uti 3 hvarf funnos lindade kring

en hufvudskål i en mindre kista, vittna om en yp-
pigare bostad i lifvet. Kyrkan, illa förfallen, un-

dergick 1844 en vidlyftig reparation, så till grund

som murar. — Församlingens folkmängd utgör 1,296
personer; men de i beteshagar och skog synbara

märken efter åkerdiken och de nästan otaliga ätte-

högarne, tala om en större folkmängd i fordna ti-

der. Generalen , fria. Fabian Casknir Wredes enka

inrättade, år 1800, genom anslag af 2,000 R:dr,

en sockenskola i Estuna, och enkefru Helena Chri-

stina Hjort af Oraäs skänkte, till förbättrande af

skollärarens lön och till fattige skolbarns hjelp,

en summa af 1,000 R:dr B:ko. Hon dog år 1830.

Mamsell Sophia Elisabeth Lang från Stockholm,

ägarinna af Wemblinge, som afled härstades 1843,
gaf 333 1 R:dr B:ko till fattiga skolbarns un-
derstöd. Socknen består af 79 f rotl. Af dess

areal, 18,075 tunnland, räknas 1,227 till Fröta-

na skeppslag och 4,250 äro sjöar och kärr. Adr.

Norrtelge.

Ktelfceaa, annex till Gärda, beläget i Wisby stifts

södra kontrakt, 4 mil S.S.O. från Wisby. Kyrkan,

af sten, lärer vara byggd i slutet af elfte århun-

dradet. Socknen har 320 invånare och består af

10| mtl. Dess areal utgör 10,877 tunnland, af

hvilka 1,84*0 äro sjöar och kärr. Adr. Wisby.

Baltfla eller sndolänr utgör den; del af prakti-

ska filosofien, som behandlar sedlighetens grand

och väsende. Dess utveckling har gått i brädd

mod filosofiens allmänna historia, delat dess öden

och fratnträdt med pregela af oKka tidenvarf* filo-

sofiska systemer. Svenska folket har alltid visat

ett mera praktiskt än spekulativt lynne; men lik-

väl ej saknat filosofer af stor skarpsinnighet och

ett i vetenskapernas historia frejdadt namn. I all-

mänhet bar dock Svenskarnes bemödanden mera be-

stått deruti , att de tillegnat sig Europas vetenskap-

liga bildning, än att do sjelfve opptradt med sjelf-

ständiga framsteg. I 17:de århundradet lefde den far

sin lärdom högt berömde Wexionins-Gyldonatålpa, en

af sin tids störste jurister och politiska författare,

den berömde Gezelios, Pet. Aurivillius, m» fl. Dosse

höra i filosofiens historia till den skolastiska rikt»

ningen, hvilken ännu kämpade emot mysticismen.

Den förändring som Cartesios åstadkom i filosofien

sträckte sig äfven till Sverige, och dess motstån-

dare, theologie professorerna Sehutz och Micran-

der, sökte förgäfves att vinna regeringen emot den

nya filosofien; konung Carl XI lät ej öfvertala

sig att lägga band på tankefriheten. Uti 18:de

århundradet lefde den lärde Cartesianaren Ryde-
lius, och emot århundradets slut blef den Kaotiska

filosofien inhemsk i Sverige. En af dess förste

representanter var Boéthius, professor i praktiska

filosofien i Upsala. Vår tid minnes ännu den lär-

de och skarpsynte tänkaren Biberg, död år 1827.

Hans arbeten riktades mycket åt filosofiens prak-

tiska sida, bvilket äfven är fallet med den lärde

.och för sin klarhet i framställningen mycket och
rättvist berömde Samuel Grubbe. I nyasto tider

har den Hegelska ethiken börjat spridas i Sverige,

särdeles genom Afzelios, filosofie adjunkt vid Up-
sala universitet, och Soellman, född i Stockholm,

af Finska föräldrar, och för närvarande rektor vid

Kuopio skola i Finland.

Ktla*>» JKtlav- eller AttHavboi»*, icke långt från

Bråborg, på en holme i Bråv iken, skall hafva va-

rit en uråldrig borg, efter någon fylkis-konnng,

som bott derstädes. I 17:de århundradet skall här

blifvit funnen en guldpenning af 36 dakators vigt.

Kttak, kungsgård om 2 mtl., belägen i Welinge
socken af Skaraborgs län, vid ån Tidan. Konun-
gar hafva fordom uppehållit sig Därstädes. Konung
Waldemar, Birgers son , hade ofta sin hofhållning

här, sedan han efter slaget vid Hofva, år 1274,
måste afstå Svea rike åt sia broder Magnus, och
sjelf åtnöja sig med Götha rike. Då Danske konun-
gen Erik Glipping, år 1277, gjorde infall i Westor-
göthland, led hans folk ett nederlag vid Ettak.
Kungsgården innehades, tillika med underliggande

trakt, år 1434, af en Dansk fogde, då den intogs

af Engelbrekt. Den var då troligen befäst, och
uppräknas bland Sveriges slott oeh län, samt in-

nehades år 1442 af Fike Bilow, då Christefer

af Bäjern blifvit konung i Sverige. Denna Bi-
low samt hans nrfvingar skola haft Ettak i förto-

ning, för en till konung Albrekt lemaad summa
penningar; men förtäringen återkallades af raks-

fikeståndaron Ston Stare d. ä, År 1602 tillföll
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Etsak Brahe-ättens grefskap och innehades 1609
a\f riksdiwtset grefve Magnus Brahe.

sYttmaKasta (Urtica urens), en ettårig växt, sam
förekommer ymnigt och allmänt Tid hos och gar-

fesgardar, på gator, vid vägar och i trådgårdar,

utmärkt far de stickande taggar, som finnas i bla-

dens kanter, och bestå af ett fint spetsigt rör, på
ena ändan försedt med en liten blåsa, innet)ätan-

de en skarp vätska, hvilken utflyter, då taggen

träffar någon kropp, bvarigenom det sårade stäl-

let uppsvullnar och förorsakar betydlig smärta.

Färska och späda användas bladen till grönkål och

torkade till boskapsfoder.

Cttonauaäs skans i Bråviken, torde väl i äldre

tider varit befastad och ägt besättning i konung
Carl IX» tid, då allmogen i Stegeborgs och Fin-

spånga län, samt borgerskapet i Norrköping be-

vakade denna skans till stadens och landets säkerhet.

JKttertirt, skummeslöfsört (Ghrysanthemum segetnm),

en årlig växt, som förekommer på åkrar bland sä-

den i de södra och mellersta landskaperna , och är

ett ganska besvärligt ogräs, särdeles på svag jord,

emedan dess frön lätt sprida sig samt länge bibe-

hålla sin groaingskraft, och således gä till när de

komma i dagen, afven om de flera år legat djupt

nedmyllade.

Sttra eller Jtthrnn, en å, som kommer från sjön

Lönnen, flyter genom Asuagen förbi Ulricehamn,

och faller ut i hafvet vid Falkenbergs stad.

HEmcl§ml*it 9 ett mineral, hörande till slägtet silf-

ver. Det består af selensilfver, i förening med
selenkoppar, och förekommer derbt, inetallglänsan-

de, med finkornigt, nästan kristalliniskt brott i

Skriekerams ödelagda grufva uti Kalsist län, samt

är märkvärdigt derfore, att Berzelies i delta fossil

först funnit selen-metallen i mineralriket.

Kmressrim, dotter till hertig Erik, andre sonen till

Magnus Ladulås, och således Magnus Smeks syster,

år 1336 förmäld med Albrekt I, hertig af Meklen-

burg, hvarigenom hon blef mor åt Albrekt, Sve-
riges konung, hvilken, efter hennes broders mil, ge-

nom aristokrsternes stamp! ingår, uppsattes på Sve-

riges thron, för att några år senare störtas -däri-

från genom samma aristokrater.

-KsrreBttias fattljrhm*. Statsministern grefve von

Engeströms äldsta dotter, fröken Eufemia, afled

några och tjugu år gammal i Posen d. 28 Maj
1816. Till hennes minne stiftade hennes föräldrar

en inrättning i Stockholm, hvari fyra gamla, ål-

derstigna och bräckliga qvinnor af katbeiska för-

samlingen skulle njuta fria husrum, vedbrand och

ett understöd af 5 R:dr Rgs i månaden. Ett ser-

skildt hus byggdes för ändamålet vid Göthgatan i

trädgården till Engeströmeka bibliothekshuset, ooh
anstalten öppnades d. 28 Maj 1818. De fattiga

nafva här hvar sitt eget rum. Ett kapital af

4,000 R:dr Rgs är dooeradt tiH bestridandet af

utgifterna. Förvaltningen är anförtrodd åt katnol-

ske pastorn i hufvudstaden.

Wmnjeman* Detta namn tillhör tvenne efter hvar-

andra följande Svenska drottningar : Carl Johans Och

Oscar I:s gemåler. Det kathofeka kapellet i Stock-

holm är egnadt åt den heliga Eugenia-, Jivarsnamn

i början stod öfver dess post; men hvilket sedan
Wifvit borttaget.

Kmsjemlss lScaiAeria* kyrka. Se: Byarum, socken,

»mhreef

u

e» Se: Fru <Nybetg.

fiaurelAms. Se: Datorerna.

länen, Oamviel* expeditions-sekreterare, född i

Carlstad d. 19 Sept. år 1768, död i Stockholm d.

n April 1806, var en flitig öfversättare , särdeles

af Kotsebues theaterstyeken.

Kurenlas, JSm, snatheseos, sedermera eloquentite,

lektor vid Hernösands gymnasium ooh kyrkoherde i

Thorsåker, född 1688, död 1751, har gjort sig

känd genom sina tvister med sitt konsistorium och

genom åtskilliga skrifter, dels på Sveaska, dels på
Latin, såsom: En liten Barn-syntax , — Incendium

flernoesanéuB triptax , — Atlontica Orientalis, —
En prest i $tn prydning, o. s. v.

-Kuvente*, Jnkeb AJbvaJmin, prost i Nora för-

samling i Ångermanland, var förut lektor i Heraö-

sand. Han har gjort sig ryktbar genom sin till

keagl. troUdems-komtnissionen, år 1676, afgifna

berättelse, då han ännu var lektor, hvarati han

nppgaf sig hafva blifvit förd till Blåkulla. Till

hvad härom är anfördt i artikeln Djefvulm, tillag-

ges: Dagen efter sedan lektorn hemkommit från

sin äfventyrliga BlåksUa-fard , reste han till Thors-

åker, utan att nämna för någon om denna sin in-

billning; ; men under hans frånvaro, skall en 13 ars

flicka sagt till hans hustru, att hon sett huru lek-

torn samma natt blifvit förd till Blakulia, samman-

bunden jemte många barn, hvilka ridit på .dess Ar-

mar, och hvamnder ett af dem sagt : "Det är orätt,

att vi rida så på mäster Jakob." Efter sin hem-

komst från Thorsåker blef han härom tillfrågad och

underrättad af sin hustru, samt såg åter natten

derpå, att väggen, vid
,
pass 2 stockar under fön-

'

stret, öppnades, och en qviana (då beryktad troll-

packa, Lars Svens hustru), vilja draga honom ut

med sig igen; men då han åkallat Guds namn, har

hon måst gå derifrån^ hvilket ock samma flicka

omtalat, med tillägg, att då trollpackan kom dit

der barnen voro samlade , hade hon sagt :

r
Jag far

ej ut den djefvals eldbranden", m. m. Denna berät-

telse förvaras nu i Upsala universitets btbliothek. —
Eurenius var född år 1625, blef 1658 lektor, år

1679 pastor och afled 1714, i sitt 90:de år, se-

den han varit gift fem gånger och haft 17 barn.

•JDtsxytosmm, ett insektslägte af steklarnes ordning,

hvaraf en art: Knutig eurytoma (Earytorna nodu-

lata), som är knappt 1 Hnje lång, svart och silkes-

fjunig, med knäen, tarserne oeh frambenen gula,

samt hvita -och vattenklara vingar, lefver som pa-

rasit i åtskilliga cynips-arters larver, och förekom-

mer dfverallt i riket.

.RT/annajellt-Mk» är en för Svenska församlingen

lika oundgänglig andaktsbok, som psalmboken. Min-

dre lycklig än denna saknar den ännu ett förnyadt

skick. Uti sin närvarande gestalt förskrifver den

sig ända ifrån >dan tid, då den Evangeliska kyrkan

i 8verige bildade sin egen ritual, sedan gudstjän-

sten började hållas på modersmålet. I början lemna-

des (mycket åt gammal sed och olika bruk inom olika

orter. uÅ* lä 14,fogades anstalt om en omarbet-
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ning af evangelii-boken. En del af dess innehåll

var förändradt genom 1811 års bandbok. Det öf-

riga, eller evangelierna, ar gammalt ocb dess ur-

sprung förlorar sig dels ibland de äldre prote-

stantiska kyrkobruken i Tyskland, dels ibland me-
deltidens ceremonier. EU förslag till ny evangelii-

bok, utarbetadt af en kommitté, förelades preste-

ståndet vid 1818 års riksdag. Det vann i många
delar ståndets bifall; men en allmän förändring af

hela evangelii-boken ansågs icke nödig. EU nytt

förslag var färdigt 1822 och förelades vid 1823

års riksdag samtliga riksstånden. Meningarne inom

prästeståndet voro mycket delade; men slutligen

tillstyrkte ståndet , likasom ridderskapet och adeln

,

förslagets antagande, dock så, att det först efter

nästkommande riksdag borde anbefallas. Borgare-

och bondestånden ville afvakta en ny bibel-öfver-

sättning. Emellertid bvilar förslaget anno och tje-

nar blott till enskild andaktsbok; men förtjenar i

detta fall att vara kändt och brukadt. Olika me-
ningar hafva framträd t om lämpligheten att förändra

evangelierna, innan en ny bibel-öfversättning blif-

vit färdig, hvarmed åter torde dröja till en afläg-

sen framtid. En annan mening är, att texterna

borde vara rörliga, så att icke alla år predikades

öfver samma bibelställen. Det utarbetade försla-

get utgår dock ej från denna synpunkt; det har

deremot dels omflyttat de gamla texterna till an-

dra helgedagar, dels intagit nya och bemödat sig

om systematisk ordning, så att evangelii-boken

skulle, ifrån adventet och till pingst-tiden, behandla

kristendomens historiska innehåll, Jesu födelse, död,

himmelsfärd, o. s. v., samt ifrån pingst till kyrko-
årets slut genomgå den kristliga dogmatiken och
sedoläran. Sådan är visserligen ordningen i den nu

brukliga evangelii-boken; men kommit!éen trodde

sig kunna framställa en annan mera systematisk

och bestämd. Bönerne äro äfven till en stor del

omarbetade. Kommittéens ledamöter, hvilka afgif-

vit förslaget, voro erkebiskopen von Rosenstein,

biskoparne Wallin, Hedrén, Franzén och kyrko-
herden Stolpe.

Kvangelieka fOrbundet. Det afslöts i Heil-

bronn d. 23 April år 1633, emellan Sverige och
de protestantiske furstarne. Dess ledning uppdrogs

åt Sverige, och Axel Oxenstjerna blef dess direk-

tor. Deltagarena deruti skulle gemensamt uppsätta

en här af 60,000 man och endast gemensamt sluta

fred med kejsaren.'

KvangelUka läran är Sveriges statsreligion och
endast dess församling åtnjuter den Svenska kyr-

kans rättigheter. Till denna religion måste ko-
nungen bekänna sig, samt alla rikets civila em-
betsmän. Andra bekännelser njuta religionsfrihet;

men ingen Svensk får till dem öfvergå. livad i

officielt språk menas med den evangeliska läran

har regeringsformens 2 §. förklarat, der evange-
liska läran säges vara likbetydande med Augsburgi-

ska bekännelsen samt Upsala mötes beslut år 1593.

Dessa båda akter ligga således tiH grund för Sven-
ska församlingens tro. Begge förutsätta bibeln så-

som sin källa, och till dem sluta sig de öfriga sym-
boliska böckerna. Upsala mötes beslut är dock ej

en symbolisk bok; det är mera en bekräftelse på
dessa, såsom Svenska folkets trosbekännelse. Det

•tgör en politisk grund för den protestantiska

kyrkan i Sverige; ty först genom Upsala möte

blef reformationen i Sverige så fullbordad, att

den sedermera ej kunnat skakas eller sväfvat i

någon fara.

Kvangellska sällskapet är ett af enskildta per-

soner stiftadt, men af konungen stadfästadt sam-

fund, för utspridandet af smärre andaktsskrifter,

till uppbyggelse oeh näring för det religiösa sin-

net. Det inrättades år 1809, erhöll bidrag äfven

ifrån England och Skottland, särdeles af det s. k.

rehgious träets society i London. Brittiska sällska-

pets ombud i Sverige, d:r Paterson, arbetade verk-

samt att vinna sina landsmäns deltagande för det

Svenska sällskapet. Dess skrifter spridas ibland

alla klasser, mest bland de fattigare, pläga atde-

las vid hnsförfaör, bland nattvardsungdom och fin-

nas äfven på Lappska och Finska språken. Säll-

skapet utspridde äfven bibel-upplagor; men åter-

gick, efter Svenska bibel-sällskapets stiftelse, år

1815, till sin första bestämmelse. Är 1819 voro

redan 1 £ miljon exemplar utspridda. Sällskapet är

talrikt; dess fond består dels af ledamöternes af-

gifter, dels af frivilliga bidrag och understöd från

England.

Kvedal» en helsobrunn, \ mil N. från Wexjö stad

i dess landsförsamling. Den kallades fordom Fäl-

lorne eller Kronobergs brunn, är den äldsta mine-

ralkälla i Småland, och blef först upptäckt år 1705
af provincial-läkaren Joh. Lindelins. Men dels sa-

kens nyhet och isynnerhet den folködande pesten

1710 och 1711 gjorde att brunnen blef obesökt

och nästan bortglömd intill år 1720, då den kom
i allmänt bruk genom assessor J. S. Rothmans be-

mödanden, sedan den af honom blifvit pröfvad och

undersökt, samt befunnen ganska nyttig mot flera

kroniska sjukdomar. Enligt sägen skall först all-

mogens och sedan Lindelii uppmärksamhet blifvit

fastad vid denna källa, genom en blind häst, som
blifvit öfvergifven af sin ägare, en torpare; men
druckit derur och återfått sin syn. Det är isyn-

nerhet emot lamhet, skörbjugg och mjeltsjnka,

som den sedan längre tid visat sig verksam. Stäl-

let äger flere byggnader och vackra promenad-
platser.

Kvenson 9 David» en på sin tid för kristelig

fromhet 1 och ovanliga predikogåfvor allmänt värde-

rad man, född i Riseberga prestgård i Skåne år

1699 och död som kyrkoherde i Norrköping d. 14

Febr. 1751. Ilar utgifvit flera predikningar och

författat åtskilliga Latinska verser.

Everteberfs kapell. Se: Elfdal, socken.

l£vis;liet»-feloni*ter , eterneller, heden-blomster

(Gnaphalium arenarium), en mångårig växt, hvil-
ken förekommer ymnigt på hvitsandsfålt, isynnerhet

på Skånes kuster, sparsamt i Blekinge, på Öland

och Gottland, samt sällsynt i Halland. Blomfodrets

fjäll äro till färgen vackert guJa f glänsande, sant)

bibehålla äfven efter växtens torkning sitt friska

oeh lefvande utseende, hvilket gifvit anledning till

dess namn*
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Kxegetik.

Ki*nei kallas det offentliga förhöret med lär*

jungar vid ett läroverk. Sådana förekomma i de

offentliga skolorna ordentligen på viisa tider, van-

ligen tvenne gåoger om året. 1 de skolor, der

a. k. fri flyttning äger ram, anställas examen med
hvarje yngling, så snart han begär att blifva exa-

minerad i något ämne i en viss kurs. Vid uni-

versiteterna intaga examina en lika vigtig, som
alltför stor plats. Nästan alla stadier riktas på
undergåendet af någon viss examen ; ett af examen
oberoende vetenskapligt stndinm är sällsynt, och

staten fordrar aflagd examen , såsom ett viJkor för

inträde i tjenst. Den stora vigt, som föstes vid

examen, öfverklagas ofta, eharo det vore fara

värdt, att, i fall examen icke funnes*, skulle stu-

dierna blifva ännu mindre. Universiteternas exa-

mina äro af tre slag, först student-examen, hvil-

ken föregår erhållandet af akademisk medborgar-

rätt; för det andra embets-examina för blifvande

tjenstemän och slutligen examina för någon aka-

demisk grad. I de flesta fall bestå dessa examina

af ett enskildt samtal eller s. k. tentamen, hvilket

utgör hufvndsaken, samt den egentliga examen,

som är för kort, för att vara ett fullständigt lär-

domsprof. Efter examen gifves betyg, och detta

bestämmes med afseende å tentamen och examen.

Den förra kan för hvarje ämne räcka flera tim-

mar, den senare för alla ämnen tillsamman aldrig

längre än som svarar emot två å tre tentamina.

1 de civila embets-examina anses utgången gifven

när tentamen är förbi; icke så i deo filosofiska kan-

didat-examen, hvilken föregår magistergraden, eme-
dan der fordras ett visst antal godkännande betyg.

Huruvida detta antal är uppnådt blir först kändt

genom hopsummering af betygen efter examens

slut. I student-examina brukas mera sällan tenta-

tamina, och blott af dem, hvilka göra anspråk

på höga betyg. Deremot räcker denna examen

längre än de öfriga, nu mera åtta timmar. Så
väl den, som de flesta akademiska examina, är

företrädd af skriftliga prof, på Latin i de flesta

fall, men för kameral-examen på Svenska. Vid

den presterliga lärokursen följa de skriftliga prof-

ven efter examen. De civila embets-examina hål-

las för öppna, de öfriga för slutna dörrar. De
examina, som universitetet anställer, äro dimis-

sions-examen från theologiska fakulteten, den de

undergå, hvilka egna sig åt prest-embetet; bergs-

examen för anställande vid bergverken och i kongl.

bergs-kollegium; hofrätts-examen för inträde i rät-

tegångsverken; kansli- och kameral-examina för

de öfriga förvaltande verken. Den vetenskapliga

lärdomen, som utmärkes med akademiska grader,

är äfven betecknad med examensbetyg, nemligen

kandidat- och licentiat-examen för de tre öfre fa-

kulteterna, samt kandidat-examen inom den filo-

sofiska. Härtill måste, hvad juridiska och medi-

cinska graden angår, äfven läggas den s. k. ju-

ridiko-fitosofiska eller mediko-filosofiska examen,

som fordras före de juridiska och medicinska stu-

diernas begynnelse. Denna examen är något me-
ra än en half magistergrad; den innefattar endast

allmän bildning. Alla graderna gemensamt fordra

yttermera en theologisk examen, och den filosofiska

ett förhör i national-ekonomiens elementer. Alla

dessa många examina förutsätta student-examen så-

som en gemensam utgångspunkt; den innefattar den
allmänna bildningsgrad, hvilken sedermera tilläm-

pas på serskildta yrken, ehuruväl kansli-examen
och hela den filosofiska graden äfven innesluta

allmän bildning snarare än tillämpningen deraf.

Men det är icke nog med alla dessa examina.

Andra finnas för de yrken, hvilka ej tillhöra univer-

sitetets undervisning, såsom laodtmäteri-examen,

apothekare-examea, officers-examen, m. fl. Prest-

examen aflägges inför konsistorierna, pastoral-

examen likaså för erhållande af en större befor-

dringsrätt inom preste-ståndet.

Kxaudl, Doiniiilca, kallades under katholska

tiden sjette söndagen efter Påsk.

Kxekntlonsverket benämnas i allmänhet de stad-

gar, hvilka gälla för utbekommande af lagligen pröf-

vade och tilldömda rättigheter. Det tillhör således

icke domstolen, som blott afgör rättsfrågan, utan

den verkställande magten, hvilken utfördomen. Ko-
nungens befallningshafvande handhafva utsöknings-

verket, såsom* exekutionsverket kallas på Svenska.

I närmaste hand sker det genom magistraten i

städerne och kronofogdarna å landet. Universite-

ternes domsrätt t>fver sina medlemmar medför sam-

ma magt för den akademiska styrelsen, som för

konungens befallningshafvande, att bevilja utmät-

ning. Uti skuldfordringsmål kommer exekutions-

verket egentligen i fråga. Allmänna lagen bar

en egen olsökningsbalk, hvilken, jemte serskildta

författningar, innehåller reglorna i sådana fall.

Såsom al]män grundsats gäller, att all sjelfpant-

ning är förbjuden; men den som ej på annat sätt

kan utbekomma sin fordran , äger att vända sig till

vederbörande myndighet. Der saken ej utan dom-
stols utslag kan afgöras, tillhör verkställigheten

likväl icke domaren, utan den ofvannämnda verk-

ställande myndigbeten, och blott efter dess utslag

äger utmätning mm. Likväl undantager allmänna

lagen derifrån laga kraftvunna domar, der värdet

ej öfverstiger en viss summa, varande i sådant

fall borgmästare och råd samt kronofogdarna be-

myndigade, att verkställa utmätningen. Klagomål

öfver verkställd utmätning af kronobetjeningen an-

föres hos deras förmän, konungens befallningshaf-

vande, som handlagt målet; men öfver dessa se-

nares utslag äger hofrätten att upptaga klagomål.

Kxeajetlk kallas den gren af theologiska veten-

skapen, hvilken har till föremål den heliga skrifts

utläggning och förklaring, likasom dogmatiken be-

står i uppställningen af kyrkans troslära, sådan

den bekännes af församlingen, enligt dess uppfatt-

ning af de heliga skrifterna. Exegetiken år på
en gång en theologisk och filologisk vetenskap;

emedan den hvilar på studium af bibelns grund-

språk. Den grammatisk* tolkningen ligger till

grund för den theologiska; men utgör dock icke

ensamt hvad man kallar exegetik. Dit hör äfven

betraktandet af bibelns innehåll, dess religiösa me-
ning. Sveriges theologiska litteratur bestod änder

katholska tiden nast af liturgiska skrifter och aa-
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daktsböcker. Bibelforskningen körde aldrig tiH den

Romerska kyrkans förtjänster. Några försök till

bibelöfvérs&ttningar förekommo dock redan, hvar-

ibland en på Latinsk vers af en munk i Wadste-

na, i 14:de århundradet. Uti kongl. bibliotbeket

i Stockholm förvaras en kodex, skrifven i Wad-
steöa kloster af en konvents-syster år 1626, hvil-

ken innehåller följande öfversättningar nr bibeln:

en parafras öfver Moses böcker; Josna bok, öf-

versatt af Niets Raoaldi; Domareboken; Jndiths,

Esthers, Roths oeh Macchabeernas böcker, de fy-

ra sistnämnde "uttydda i Nådeudal af Jöns Budd-

ha, år 1484"; samt Uppenbarelseboken. Lauren-

tius Petri, den förste protestantiske erkebiskopen

,

stod i spetsen för den bibelöfversättning, som ut-

kom på Svenska år 1541. Egentligen exegetiska

skrifter framträdde dock ej mycket under refor-

mationstiden. Detta tidehvatf var mera rikt på
liturgiska arbeten och stridsskrifter emot katholi-

kerne. Olaus Petri har leranat åtskilliga verk

af detta slag, hvilka visserligen upplysa om re-

formatorernes sätt att förklara bibeln, så mycket

mera som den heliga skrift just lades till grund

för hela deras theologiska system; men en egen

exegetisk litteratur fanns likväl icke i Sverige förr

än i nästföljande sekel, då det s. k. bibelverket

utgafs af tvenne 6ezelier, fader och son. Den

äldre Gezelius var biskop i Åbo, under senare

hälften af 1600-talet och sonen blef hans efter-

trädare. Bibelverket är ett slags kritik öfver den

Svenska bibelöversättningen, med förklaring vers

för vers. Det utarbetades efter år 1670 och ut-

gör flera folioband. En annan exegetisk författa-

re, hvars arbete var anlagdt i ännu större skala,

är Winstrup, hvilken dog såsom biskop i Lund år

1679. Han utarbetade tvenne folioband, utan att

likväl binna längre än till och med tionde kapit-

let af Matthei evangelium. En annan författare

af exegetiska skrifter från denna tid är den namn-

kunnige Joh. Baazius, biskop i Wexjö, som för-

klarade Uppenbarelseboken. Det är likväl oafgjordt

om icke detta verk tillhör bans son. Sjelf är

Baazius mera känd för sitt arbete i Svenska kyrko-

historien, kändt under namnét: "Inventarium eccle-

sicb Sueo-Gothicae." Biskopen i Strengnäs Lars Wal-
lius oeh erkebiskopen Nikolaus Olai Bothniensis,

den förre en man från Gustaf II Adolfs, den se-

nare från Carl IX:s tid, skrefvo, den förre pre-

dikningar öfver Mosis böcker, den senare en för-

klaring öfver Uppenbarelseboken. Adertonde år-

hundradet har ej att uppvisa något sådant verk,

som Geaeliernes. Filosofiens ställning, med en

lättsinnig materialistisk åsigt å den ena sidan och

det i ett stelt maner hårdnade Wolfiska systemet,

var icke gynnande för en grundlig och anderik

uppfattning af kristendomen. Exegetiska skrifter

saknas väl icke alldeles, särdeles bland de akade-

miska dispotationerna ; men i det hela var dock

denna grén af litteraturen mager. Ett arbete af

exegétiskt intresse och som ännu i dag mycket

begagnas, är Buchners Bibel-CoOeordans, hvilken

utkom år 1754. Deremot sedsattes 1773 en bi-

bel-*kommitté, som bland sina ledamöter räknade

de lärde Oriéatalisterne Tingstadios oeh Aurivttlioi.

Den nya bibelöfversättning, hvilken derigeaom skal-

le beredas, har dock ännu i våra dagar icke blif-

vit färdig. Redan Garl IX hade varit betänkt på

en ny bibelöfversättning ooh på Carl XII:s tid hade

en kommitté fnnnits fördetta ändamål, hvilken likväl

ej fullbordat sitt åliggande. Det nu löpande århun-

dradet har sett en stor och mägtigt verkande theo-

logisk och serskildt exegetisk författare i den namn-

kunnige Samuel Ödmann. Denne man förklarade bi-

beln äfven från en naturhistorisk sida. Om också

ingen hade öfverträffat honom i mägtigt i aflytan-

de på presterne, hvilkas theologiska bildning till

en stor del låg i hans hand, så hafva dock ut-

märkte män uppstått med vackra arbeten af exe-

gétiskt innehåll, t. ex. Johan Olof Wallin, genom

öfversättningen af Johannis evangelium.

JBxeUena. Ordet härleder sig af det Latinska

escetlere, öfverträffa, och har i Svenska språket

erhållit en egen betydelse, såsom en officiel titel

för innehafvarne af rikets högsta värdigheter, sant

de herrar, hvilka konungen, genom serskildt öp-

pet bref, förklarat för deras vederlikar. Exelleas-

titeln är gammal; den brukades redan på 1600-

talet af de fem höga riks-erabetsmännen, drots,

marsk, amiral, kansler oeh skattmästare, ehuru på

det sätt, att titeln lades efter namnet. Man laser

i rådsprotokollerna icke hans exellens, herr riks-

kansleren, utan herr riks-kanslerens exellens, o.

s. v. Sedermera och intill konung Gustaf lll:s

dagar blef exellens-titeln oskiljaktig ifrån riks-

råds-embetet. Dock funnos äfven andra, hvilka,

genom serskildt kunglig nåd, hugnades med exel-

lens-titeln. Så blef t. ex. grefve Magnus Fredrik

Brahe exellens, redan vid några och tjugu års

ålder; en uppböjelse, som troddes vara af körnin-

gen bestämd till en försoning eller en upprättelse

för bans faders blodiga undergång i konungahusets

tjenst. Han var nemligen son till den grefve

Brahe, som ständerna 1756 låtit halshugga for

delaktighet i en rojalistisk sammansvärjning. Ef-

ter riksråds-värdighetens upphäfvande 1789 be-

höllo de fordna riksråden sin rang och exellens-

titel; men nya exellenser utnämndes derjemte. Be-

tydelsen af denna titel är i våra dagar den, att

konungen, genom öppet bref, förlänar dess iaae-

hafvare de hedersföreträden, hvilka af ålder till-

hört rikets råd, och exellenserna innehafva, genom
detta konungens bref, den högsta rang ibland en-

skildta personer. Efter 1809, då statsrådet inrät-

tades, öfvergick exeliens-värdigheten icke till alla

dess ledamöter, utan blott till stats- ministrars*.

Dessa, hvilka, enligt regeringsformen, innehafva ri-

kets högsta värdigheter, äro sjelfskrifne exellen-

ser. För öfrigt brukar konungen med denna äre-

titel utmärka högt uppsatte män, ibland den civila

eller militära embetsmanna-korpsen samt hofvet

Titeln är i vanligt tal: hans exellens eller eders

exellens; men beter fullständigt: hans exellens, en

af rikets herrar. Antalet är obestämdt, beroende

helt och hållet på konungen att gifva denna titel

åt många eller åt få eller åt ingen. Det har Wif-

vit ifrågasatt huruvida icke statsråden borde vara
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minst jémngode med exotteasera* i rang, enär tet

heter i grandlagen, att statsrad*», näst efter stats-

ministrarne , innehafva rikets högsta embetea; men
braket har antagit det annorlunda.

Mxerelttl-inttatere) kallas de univer*itets-lärare,

hvilka meddela undervisning icke i någon veten-

skap, ulan i vissa vackra färdigheter, som knäna
ingå i en ged uppfostran. Dit räknas då äfven

den undervisning, som universitetet lemnar i skön

konst, hvilken vid universitetet, såsom en blott

för vetenskaperna beräknad ans I al t, intager alle-

nast ett underordnadt ram. Lärarne i musik och
teckning höra således till exercitii-mästarae , äf-

vensom lärarne i de moderna språken; ty äfven

dessa hafva intill våra dagar blifvit studerade vid

universitetet mera såsom en vacker talang, än med
vetenskaplig anda. Två andra exercitii-mästare äro

faktmästaren och stallmästaren, hvilken undervisar

i ridkonsten. Exercitii-mästarne uppbära lon af

akademien; men med skyldighet att undervisa, utan

betalning, ett visst antal studerande. Till erhål-

lande af sådan undervisning kan hvar och en stu-

dent anmäla sig och lottkastning afgör, hvilka

komma i åtnjutande deraf. Dessutom pläga exer-

citii-mästarne äfven meddela undervisning for be-
talning åt andra studenter. En sådan lärare i dans-

konsten har äfven funnits; men tjens ten blef in-

dragen i Upsala vid senaste ledighet.

Kxiaa;» hondexing (Dactylis glomerata), en mång-
årig växt, hvilken förekommer på högre belägna

ängar och åkrar nästan allmänt i alla delar af ri-

ket, och är ett af våra mest frodväxta grässlag,

samt ganska förmånligt såsom foderväxt, ehuru det

färskt är mindre begärligt för kreaturen, i anse-

ende till de små, styfva och stickande hår, hvar-

med bladen äro beklädda.

ExJcomiMuaikatioiå eller bannlysning ur kyrkans

gemenskap, förlorade i det protestantiska Sverige

småningom den kraft densamma ägde under kathol-

ska tiden. Då var kyrko-agan, både genom fol-

kets tro och genom lagligt privilegium, högre än

all annan lagskipning, och brakades äfven i sådana

fall, der verldsbg lag snarare bordt tala, ja, mån-
gen gång såsom ett säkert vapen till anfall emot
påfvemagtens och prästväldets motståndare. Vid

reformationen inskränktes den, likasom hela den an-

deliga lagskipningen ; men försvann dock icke full-

komligt. Tvertom står bannlysningen ännu qvar i

år kyrkolag, ehuru den sällan kommer i fråga,

helst sedan det stadgades i presteståndets privile-

gier år 1723, att alla mål, dem allmänna lagen

bestraffar, icke höra under kyrkotukten. De verlds-

lifa domstolarne, den juridiska lagskipningen, be-

traktas i våra dagar såsom hufvudsaken för upp-

rätthållandet af ordning och rättstillståndets belgd.

Den inre granden derför, sedligbeten och guds-

fruktan, beror på undervisning, uppfostran, exem-
pel och förmaning; men mindre än fördom på yttra

straff och tvång. Kyrkolagen af år 1686 egnar

dock ännu ett oget kapitel åt föreskrifterna om
bann. Deo skiljer emellan mindre och större bann.

Det förra ålägges af biskop och konsistorium, ef-

ter föregångna wningår, och bostår i uteslptaa-

do fråa nattvarden, från vigsel, fadderskap och
kristlig begrafning. Detta mindre bann kan an-
vändas, när någon "uti en uppenbar och allom

vftterlig synd och last sig förhärdar." Själasör-

jaren äger då att, varna, syndaren först enskildt

ochi sodan i vittnens närvara; men först derefter

att anmäla honom bos konsistorium. Det större

bann är en stegrad grad af det mindre, och kom-
mer i fråga för en syndare, som icke låtit sig

rattes af detta sistnämnda. Förhållandet anmäles

da hos konsistorium ånyo och vidare hos verlds-

lig öfverhet, för den händelse att verldsligt straff

kan användas. Men om detta icke är förhållandet,

tillkännagifves saken hos konungen, och kyrkoher-

den lyser syndarea till bättring tre söndagar å

rad, uppmanar församlingen att bedja Gud för ho-

nom, och uttalar slutligen bannlysningen öfver den

obotfårdige. Han är då satt utom församlingens

gemenskap och ingen utom hans hustru, barn och

tjänstehjon äger rätt att äta och dricka eller um-
gås med honom, såsom med en kristen broder.

Ångrar han sig, så tages han åter in i kyrkans

gemenskap; men sitter han i bannlysning öfver ett

år, blifver landsflykt hans straff. Så lyder kyrko-

lagen. Tillämpningen har dock genom tidsandans

magt nästan fallit i glömska. Den synd, som ej

af verlgslig öfverhet straffas, hemfaller i våra -da-

gar under Guds och samvetets dom. (Se vidare:

Bannlysning.)

Kx€»ra|*m. kallas en fordom bruklig ceremoni vid

döpelsea. Den var grundad på den föreställningen,

att den onde anden beherrskade hvarje nyfödd men-
niska, före dess upptagande i den kristna kyrkan.

Derföre plägade döpelsen åtföljas af en egen be-

svärjelse, hvaruti presten befallde den onde anden

att vika bort. Denna ceremoni öfverlefde refor-

mationen, och qvarstod orubbad af konung Carl

Xl:s kyrkolag, till dess handboken aflyste densam-

ma år 1811.

K*pe<UtlQns-ehef är namnet på den embetsman,

som närmast under departements-chefen förvaltar

stats-departementerns. Han bekläder förtroende-

embete och njuter rättighet, att, jemte expedi-

tions-chefs-befattoiBgen, bibehålla sin förut inne?

hafvaade tjenst. Dock uppbär han icke lön å bå-

da ställena, och förrättar endast den ena tjensten,

nemligen expeditions-chefsämbetet. Denna rättig-

het innebär således endast, att han, vid nedläg-

gandet af expeditions -chefs-embetet, kan återgå

till sin förra plats. Expeditions-chefen är, inom

hvarje departement det föredragande statsrådets

närmaste man, dess biträde vid sakernas beredning

och sjelf ansvarig för expeditionerna.

Kxpeditfons-utskott kallas den afdolning af ri-

kets ständer, som uppsätter riksdagens gemensam*
ma expeditioner, t. ex. rikets ständers underdåni-

ga skrifvelser till Kongl. Maj:t, riksdagsbeslutet,

m. ro. Hvarje riksstånd har dessutom sitt serskil-

da kansli för sina protokoller, remisser, o. dyl.

Ven expeditionsmat skottet är alla riksståndens ge-

mensamma kansli, icke såsom de öfriga utskotten

an beredande och rådplägande korps för vissa riks-

dags-ärender. Från ståndens kanslier är detsamma
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skiljaktigt derati, att det är ett utskott, beståen-

de af vissa riksdagsmän , trenoe or bvarje stånd,

hvaremot kanslierna åtgöra ståndens tjenare och

bestå af personer, dem bvarje stånd for sig an-

tagit; men icke utaf riksdagsman. När riksdags-

beslutet justeras äger konungen rätt att låta ut-

skottets sammankomster bivistas af en statsrådets

ledamot, for att bevaka justeringen af de punkter,

som röra konungens yttranden. För ofrig t är det-

ta utskott, likasom de öfriga, skiljdt från all be-

röring med regeringen ocb sammanhänger med stän-

derne, såsom en del med det hela.

l&xaerimental »fltit, landtbruks- akademiens, är

beläget på Djurgårdens ägor, utanför Roslagstulln

i Stockholm och hette förut Skeppsbroängen. Här

äro nu uppförda tvenne boningshus, ladugård, kol-

ugn, m. m. Trädskolorna innehålla 1,200 träd

och buskar af 130 olika slag.

Kxport kallas i handeln de varor, som utföras till

fremmande land, likasom de hvilka införas bruka

benämnas Import. Sveriges förnämsta utförsels-vara

är jern, ehuruväl åtskilliga andra varor, t. ex.

skogsprodukter och äfven spannmål, till en icke

obetydlig del ingå i exporthandeln. Införselns buf-

vudartiklar bestå i kolonial-produkter, såsom bom-
ull, socker, kaffe, tbé samt andra öfverflöds-artik-

lar, såsom viner, ni. fl. År 1844 utgjorde ut-

förseln i värde 21,580,000 R:dr, införseln dere-

mot 17,487,000, beggedera med afdrag af det

guld och silfver, som detta år utfördes. Det visar

sig af jemförelsen emellan olika länder, med hvil-

ka Sverige står i handelsförbindelse, att den stör-

sta utförseln gick till Storbritannien, med ett be-

lopp af 5,651,000 R.dr, dernäst till Danmark med
2,41 1,000 R:dr, till Frankrike med 1,874,000 R.dr,

till Förenta Staterna med 1,816,000 R:dr, till Preus-

sen med 1,602,000 R:dr, till Norrige med 1,41 1,000

R:dr, till Finland med 1,093,000 R:dr, till Lubeck

med 928,000 R:dr, samt till andra länder med min-

dre summor. Införseln ifrån de nyssnämnda län-

derna var mindre än utförseln, utom ifrån Norrige,

som införde Ull Sverige för 2,570,000 R:dr och

Lubeck för 3,553,000 R:dr.

Kxtraordlnarle ranta, eller hemmantals-, äf-

ven mantalsränta, räknas ibland kronans ordinarie

inkomster, ocb utgår af jorden såsom en grund-

skatt; benämningen af extraordinarie är blott en

afttteteta*

påminnelse om dess uppkomst af extra bevillnin-

gar, hvilka efterhand öfvergått till stadigvarande

skatter. Deras ålder sträcker sig till första hälf-

ten af 1600-talet. Konung Gustaf II Adolfs

krig föranledde behofvet af stora ansträngningar,

och gjorde ökade skattebördor nödvändiga. Extra-

ordinarie räntan är olika bestämd efter orternas

olikhet; i allmänhet består den af sex nu fvadtit-

lar: landtogsgärden, en krigsbevillning, ej okänd

redan förut, men egentligen stadgad 1617 och

förnyad 1621, i och för Polska kriget; byggnings-

hjelpen, en urgammal beskattning, hvilken bärleder

sig från en lika urgammal häfd, att allmogen skul-

le underhålla fästningarne; salpeterhjelpen, hvilken

skulle ersätta de bidrag in natura, dem allmogen

varit förbunden att gifva till salpeter-tillverknia-

gen; boskaps-penningar, de der blefvo åtagne år

1620, i ocb för kriget och betalningen af rikets

skuld; skjutsfärds-penningar, beviljade 1642, så-

som ersättning för fri skjuts och gästning, hvil-

ken i många fall låg såsom en tryckande börda

öfver jorden; slutligen dagsverks-penningar eller

mantals-dagsverken, uppkomna i stället för allmo-

gens gamla körslor och dagsverken vid kTonaas

slott och fästningar. Alla dessa beskattningar in-

begripas under den extraordinarie räntan. De här-

leda sig från de tider, då jemlikhet i skyldigheter

icke fanns emellan samhällsklasserna, och adeln var

dels befriad ifrån dem, dels utgjorde den skatten

endast i mindre mån. Ännu i dag ingår ibland

frälsehemmans förmåner en sådan lindring, eller, i

visst fall, frihet ifrån extraordinarie räntan. Den
grundar sig isynnerhet på adelns afsägelse af tull-

friheten år 1644, då frälseståndet förbehöll sig

vissa andra friheter i stället för den de förlorade.

Extraordinarie räntan är ojemnt fördelad emellan

landskaperna, samt äfven emellan samma landskaps

olika härader och socknar. Mängden af ränteper-

sedlar är ganska stor och omvexlar efter ortemas
bäfd och bruk. En stor vidlyftighet i räkenska-

perna och en invecklad uppbörd blir följden der-

af, h vårföre konung och ständer varit betänkte att

jemna och förenkla denna beskattning; ett svårt

och ännu ofullbordadt arbete. Extraordinarie rän-

tan förekommer äfven under olika namn, såsom
Sommarskatt i Östergöthland , Terminsskatt i Skå-
ne, o. s. v.

F.

Valter, Johan, skall hafva anlagt ett boktryc-

keri i Stockholm omkring år 1495 eller 1496.
JFafelanl altare, Sst 9 i Upsala domkyrka, invig-

des jemte S:t Sebaslianis altare dersammastädes, af

erkebiskop Jöns Bengtsson Oxenstjerna. De voro
instiftade af konung Gustaf I:s mödernes förfäder

af Eka-slägten, bland hvilka Carl Månsson och dess

fru Brigitta Arendtsdotter Pinnou dertill gifvit gods

och altar-prydnader.

VabrlelHS, Jakob, amiralitets-pastor, död i

sina unga år, d. 30 Dec. år 1741, är mindre känd

genom sina poesier, hvilka efter hans död utgåf-

vos af hans enka, under titel: Amaranther, etter

några Poetiska Tankar vid åtskilliga tittfållen ffttraée,

än såsom man åt skaldinnan Hedvig Charlotta Nor-

denflycht, med hvilken han gifte sig i Maj månad

år 1741, sedan de i fyra år varit förlofvade. De-

ras åtta månaders äktenskap var en verklig idyll.
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Dt i den ofvanaämnda skriften förekommande m#-
ral-ilosofiska åsigteraa

, röja likväl eo mindre van-

lig renbet i diktionen och djuphet i tankarna.

Vävarts*** och Maaafaktur-nlftrfnr/en. Under
en tid af tjugu år hafva fabrikeroe och deras till-

verkningsvärde, såsom det vill synas, mera än för-

dubblat sig, emedan de år 1824 utgjorde icke

mer än 1,177 stycken med 8,156 arbetare ocb ett

tillverkningsvärde af 7,281,182 R:dr B:ko. Deras

antal uppgick år 1834 till 2,021 st., hvilka sys-

selsatte 14,479 arbetare och lemnade ett tillverk-

ningsvärde af 11,288,324 R:dr; men år 1844 epp-

gingo de till 2,362 st., hvarvid begagnades 16,891

arbetare, och det sammanräknade värdet af tillverk-

ningarne utgjorde då 16,809,743 R:dr B:ko, hvil-

ken summa öfverstiger 1834 års tillverkningsvärde

med 5,581,419 R:dr och med 1,539,567 R:dr den

af år 1842. Den stora, skillnaden som här visar

sig emellan värdet af 1824 och 1844 årens till-

verkningar och hvilken synnerligast tillkommit under

de senare tio åren, härrör likväl icke ensamt från

fabrikernes ökade antal och afkastning, utan ock i

ganska betydlig mån af de numera noggrannare

ingående uppgifterne till kommerse-kolleginm. För
att kunna lemna en tydligare öfversigt af fabriks-

och manufaktur-näringarnes tillstånd åren 1834 och
1844 upptaga vi en allmän redogörelse deröfver;

men hänvisa dessutom till hvarje fabriks eller ma-
nufakturs serskildta artikel.

Handraferikerne voro år 1834 12 med 92
stolar och 135 arbetare, och uppgick tillverknin-

gen till ett värde-belopp af 58,430 R:dr, hvaraf

nära hälften, eller 26,483 R:dr, från E. Stenbergs

fabrik i Stockholm. Införseln af samma vara upp-

gick detta år till 61,333 R:dr, eller 40,217 R:dr

mindre än året förut. Utförseln var deremot högst

obetydlig, och uppgick ej till mer än 270 R:dr.

År 1844 hade antalet af bandfabriker minskat sig till

11 och arbetarnes till 87. Tillverkningen, huvud-
sakligen bestående al sidenband, upptages i värde

till ett belopp af 52,119 R:dr. De betydligaste

qvantiteter åstadkommos vid G. G. Tillmans enkas

fabrik, till ett värde af 12,751 R:dr, och vid G. W.
Fagerlins, till 11,665 R;dr. Samma år infördes band,

förnämligast siden-, bal faideo- och bomullsband,

till ett sammanräknadt värde af 74,713 R:dr. Band-
exporten, till största delen bestående af linneband,

uppgick till 3,585 R:dr.

Boinnila- och IInnevttfnåds-fabrikerna.
Dessa bafva minskats till antal och arbetare, då

deremot tillverkningsvärdet stigit. De utgjorde år

1834 ett antal af 47 st. med 850 stolar och 1,511

arbetare-, fabrikationen uppgick till 945,192 alnar

och 62,994 st. dukar, alltsammans upptaget i vär-

de till 420,251 R:dr. De största qvantiteter bom-
olls-väfnader tillverkades vid A. L. Lamms & komp:s

fabrik i Stockholm, der tillverkningen uppgick till

322,476 alnar, värderade till 97,069 R:dr, samt
vid A. v. Reis

1

fabrik, vid Götheborg, hvarest för-

färdigades 127,306 alnar, uppskattade till 51,372
R:dr. Samma år införtullades bomulls-väfnader för

ett värde af 462,758 R:dr och utfördes 9,627 al-

nar, skattade till 8,022 Rulr. Af linae-väfnader

inkom för ett värde af 72,967 R:dr ocb utfördes

till ett belopp af 70,613 R:dr. År 1844 funnos

34 sådana fabriker med 860 stolar och 1,028 ar-

betare, och lemnade de en fabrikation af tillsam-

mans 1 ,605,632 alnar, hvaraf största delen utgjor-

de hvit bomullslärft, kalikå och shirting, samt

93,240 st. dukar, m. m. , till ett sammanräknadt
värde af 535,242 R:dr, hvilket med 114,991 R:dr

öfverstiger det för år 1834. Såsom den förnäm-
sta bomullsväfnads-fabrik utmärker sig nu"Rydbo-
holms, i Marks härad af Elfsborgs län , bvilken till

största delen äges af hemmansägaren Sven Eriks-

son. Tillverkningen derstädes uppgick år 1844 till

910,836 alnar, af 192,940 R:drs värde. De i Stock-

holm varande linne- och bomullsväfnads-fabriker

lemnade samma år en sammanlagd tillverkning af

424,905 alnar diverse väfnader ocb 23,005 st. du-

kar, alltsammans uppskattadt till 158,489 R:dr.

Vid bolaget S. L. Lamm IL sons väfveri, Helene-

borg, åstadkoms den största tillverkningen, iiem li-

gen 173,777 alnar och 571 st. dukar. I Göthe-

borg tillverkades samma år vid 6 serskildta fabri-

ker, tillsamman 168,723 alnar, jemte 67,775 styc-

ken diverse dukar, hvarå totalvärdet uppgafs till

138,449 R:dr. Bomullsväfnader införtullades sam-

ma år för ett värde af 420,780 R:dr och utför-

des dylika varor för 82,190 R:dr, således i förra

fallet 41,670 R:dr mindre och i senare fallet 74,168

R:dr mera än år 1834. Af linneväfnader inkom

tfll ett värde af 16,284 R:dr och exporterades för

193,917 R:dr, således infördt för 56,683 R:dr min-

dre och utfördt för 123,304 mera än år 1834.

Vaferlker for åstadkommande af glas, eller så

kallade ttla»l»riik, voro år 1834 13 stycken, vid

hvilka tillverkningen samma år utgjorde 2,941 ki-

stor taffel- och annat fönsterglas, värderade till

134,760 R:dr, samt diverse sorter glaskärl, uppskat-

tade till 160,167 R:dr, eller tillsammans 294,927

R:dr. Arbetsstyrkan utgjordes af 599 personer.

Införseln uppgick till ett värde af 67,981 R:dr

ocb utförseln till endast 2,018 R:dr. Bromö glas-

bruk i Skaraborgs län, tillhörande kommerserådet

Santesson, lemnade större tillverkning än något

annat glasbruk och bestod i 651 kistor glas i vär-

de räknade till 43,537 R:dr. År 1844 utgjorde

dessa bruks antal 15 st., med 675 arbetare. Till-

verkningen bestod samma år af 4,828 bistor taffel-

och annat fönsterglas, värderade till 198,422 R.dr,

samt diverse slags glaskärl, uppskattade till 234,175

R:dr, eller tillsammans 432,597 R:dr. Största qvan-*

titeten glasvaror förfärdigades vid Rejmyra bruk i

östergöthlands län, uppgående till ett värde af

54,143 R:dr. Dernäst var tillverkningen vid ofvan-

aämnde Bromö glasbruk samt Johannisholms i Stora

Kopparbergs län. Å det förra tillverkades för

45,700 R:drs värde och å det senare för 45,096

R:dr. Samma år införtullades diverse sorters glas-

varor, till ett sammantaget värde af 138,563 R:dr.

Utförseln uppskattades till 9,946 R:dr. I begge

fallen således mycket betydligare än år 1834.

Fabriker får åstadkommande af mekanisk
redskap, hvilkas antal år 1834 utgjorde 11 och

sysselsatte 176 arbetare, Motala verkstads häri ej

58
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inberäknade, åaUdkommo nämnde år tillverkningar

för ett värde af 196,894 R:dr, och verkställdes

hufvudsakligen vM det i Nyköping anlagda meka-

niska faktori och vid numera aflidne mekanikas

Ahlms i lifstiden inrättade maschin-fabrik i Norr-

köping, samt Tid Motala mekaniska verkstad, Å
det förstnämnda stället uppgick värdet af tillverk-

ningen till 57,419 R:dr, ä det andra till 12,366

R:dr och å det sista till 118,638 R:dr. Samma
år infördes redskap till ett värde af 6,765 R.dr

och utfördes sådana af inhemsk tillverkning för

ett värde af 2,740 R:dr. Ar 1844 hade dessa

verks antal stigit till 25 stycken, och sysselsatte

526 arbetare, hvarati likväl ej är inbegripet Mo-
tala verkstad och dess arbetare, hvilka senare åt-

gjorde 250 personer. Förstnämnde verk förfärdi-

gade nämnde år maschiaerier och redskap till ett

värde af 226,856 R:dr och Motala verkstad för

214,600 R:dr, eller tillsamman för 441,456 R:dr,

eller 344,632 R:dr mera än år 1834. Den stör-

sta tillverkningen ägde ram vid Motala; dernäst

vid Nyköpings faktori, hvilket nn (år 1846) är

under konkurs-tillstånd, för ett värde af 85,214
R:dr och vid A. Malcolms mekaniska verkstad i

Norrköping, för ett värde uppgående till 36,965
R:dr. Införseln af maschinerier och redskap, el-

ler delar af sådana steg år 1844 till 38,000 R:dr

och utförseln af sådana varor till 17,940 R:dr.

aTaribrlkei» för tittverkning af papper, eller så

kallade Pappenbrnfc, voro år 1834 ett antal

af 91 st. med 1,242 arbetare, och lemnade diver-

se fabrikationer, såsom skrif-, tryck- och takpapper,

blanketter och papp till ett värde af 578,220 R-dr.

Den betydligaste papperstillverkning ägde rum vid

braket Klippan i Christianstads län , hvarest bruks -

idkaren S. M. Sunnerdabl, med de af honom inför-

da förbättrade mekaniska inrättningar för pappers-

beredning, åstadkom en tillverkning af 22,724 ris

diverse papperssorter. Införseln utgjorde endast

2,182 ris papper, samt 80 lisprd förfaydningspapper

och papp; men utförseln uppgick deremot till 30,283
ris diverse slags papper, samt 1,105 lisprd förhyd-

ningspapper. År 1844 hade antalet af dessa bruk
minskat sig med 5, och utgjorde således 86 st.,

hvilka sysselsatte 993 arbetare; men icke dess min-
dre hade tillverkningsvärdet ökats, och utgjorde

730,888 R:dr, beräknade för 213,846 ris papper

af åtskilliga {»lag. Äfven nu lemnade bruket Klip-

pan största tillverkningen, eller 36,991 ris, i vär-

de upptagne till 147,673 R:dr; dernäst Gryksbo,
i Stora Kopparbergs län, tillhörande J. H. Munk-
tell, der fabrikationen uppgick till 27,288 ris,

värderade till 87,419 R:dr; Holmens bruk i Norr-
köping, hvilket äges af H. C. Trozelli, tillverkade

18,368 ris, värderade till 82,620 R.dr, samt Les-
sebo och Tånga bruk i Kronobergs län, begge till-

hörige bergsrådet J. L. Aschan, hvilkas samman-
lagde produktion utgjorda 23,863 ris och 356 rul-

lar tapetpapper, i värde aasedde till 80,891 R:dr.

Af utländskt papper införtullades för ett varde
af 15,316 R:dr, hvaremot utförseln skattados till

57,707 R:dr.

Fahrlher för tOtoerktmg af portlin, eller så

kallade Ponllnibrak, voro år 1834 ondast

2»e, nämligen da vid Rörstrand och Gustafsberg,

hvilka sysselsatte 341 arbetare och tillverkade för

ett värde af 169,504 R:dr, hvaraf feImitationen

vid den senare uppskattades till 87,277 R:dr och

Tid den förra till 82,227 R:dr. Samma år inför-

tullades 137,406 skålp. porslin, hvilket qvantum

uppskattades till 43,420 R:dr; utförseln uppgick

blott till ett värde af 3,207 R:dr. År 1844 sys-

selsatte dessa tvenne fabriker 550 personer. Till-

verkningens värde uppgick då till 242,486 Rrdr,

hvaraf 130,000 R:dr vid Gustafsberg och 112,486

R:dr vid Rörstrand. Ägarna till begge fabrikerna

mnehafva förlagslån af manafaktur-diskont-fondeo.

Af utländskt porslin infördes 52,346 skålp., skat-

tade till 29,037 R:dr. Utförsela uppgick dock till

61,114 skålp.

Fåirajerlerams antal 1834 utgjorde 280
st., hvilka sysselsatte 823 arbetare; fargerilönen

uppgick till 399,578 Rrdr. Den betydligaste farg-

ning verkställdes vid de i Norrköping, Borås och

Stockholm inrättade férgerier. Är 1844 hade de-

ras antal stigit till 336, hvarvid begagnades 1,624

arbetare, och uppgick fargerilönen samma år till

459,417 R:dr. Den betydligaste fårgning åstad-

koms vid de i Norrköping, Borås, Stockholm och

Lund inrättade färgerier, samt vid de bolaget Réhss

4 Brusewitz och fabri ksidkaren L. Bucbhollz till-

höriga, i Götheborgs fögderi belägna serskildta

fabriker.

Kuvttaiiatryekerternais antal 1834 voro 5,
hvilka med 125 arbetare tillverkade för ett värde

af 91,178 R:dr. Den betydligaste kattunsfabrik

ägdes och bedrefs af A. L. Lamm le komp. i Stock-

holm, hvarest förfärdigades för ett värda af 37,990

R:dr, och dernäst var tillverkningen störst vid A.

v. Reis' tryckeri i Götheborgs län. År 1844 hade

dessa fabrikers antal ökats till 18 st.; men arbe-

tarnes antal var likväl detsamma som 10 år förut

vid endast 5 tryckerier, eller 124 personer; till-

verkningsvärdet understeg äfven sistnämnde års,

och uppgick till 76,723 R:dr. Den betydligaste

tryckning verkställdes då å J. Pinei enkas nära Gå-
thehorg anlagda fabrik, hvarest produktions-värdet

beräknades til) 30,565, samt dernäst i Ulricehamn

hos G. J. Ljungberg. Samma år införtullades tryck-

ta bomullsväfnader för eU värde af 174,877 R.dr.

Klädesfabrikerna. År 1834 tillverkades

Tid 105 fabriker, med 549 stolar och 3,271 ar-

betare, 632,663 alnar kläde och 54,704 alnar di-

verse andra ylleväfnader, för ett sammanlagdt vär-

de af 3,557,277 Rrdr, hvaraf i Norrköping för

2,554,133 R;dr, i Stockholm för 519,942, det öf-

riga vid fabriker i andra städer och på landet.

Samma år exporterades 1,610 alnar kläde och an-

dra ylleväfnader. År 1844 bedrefs tillverkningen

vid 128 fabriker med 722 stolar och 4,144 arbe-

tare, etter 29 stolar och 456 arbetare mindre än

år 1843, och uppgick till 733,363 alnar kläde

och 189,802 alnar diverse andra ylleväfnader, till

ett sammanlagdt värda af 5,047,704 R:dr, hvilket

med 1,487,427 R4r öfverstiger värdet af 1834
års tiUvarkniagar, och hvaraf i Norrköping för
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3,999,109 R:dr och i Stoekboln för 497,569 R:dr,

det öfriga i Nyköping och andra orter. Samma år

(1844) infördas hel- ock kaif-ylievaPer för att

värde af 862,026 R:dr ock utförseln deraf epagick

till 12,998 R:dr. Tillverkningen vid de, med ylle-

fabrikationen sammanhang ägande, s. k. KeoeYa-
twkUrVU*mmm 9 tUl antalet 5 stycken, åtgjorde

sistnämnde år 33,034 alnar, värde 17,485 R:dr,

ock kestod nästan uteslutande af flaggdak ock fla-

nell. Af sistnämnde vara förtullade* 2,091 skålp.,

upptagne till 6,273 R:dr.

IJtderfåftferilterma. Vid dessa verk, som år

1834 utgjorde 214 st., kereddes, med 618 ar-

betare, 783,683 skålp. sul- ock smorläder samt

93,715 st. skinn, för ett sammanlagd* värde af

521,265 R:dr. Samma är infördes Ull riket 46,131
skålp. beredt läder, ock utfördes af samma slags

tillverkning endast 891 skålp. Af oberedda ko-

dar ock skinn införde 1,805,093 skålp. Den storg-

ata qvantiteten låder, eller 96,920 skålp., kered-

des vid J. Westins enkas fabrik i Stockholm. År
1844 hade dessa fabrikers antal stigit till 399
st., hvariblaad 227 st. belägna på landet, och be-

redde 1,079,828 skålp. sal- och smorläder samt

129,794 st. skinn för ett sammanräkoad t värde af

751,735 R:dr, således omkriag 230,000 R:dr me-
ra än år 1833. Fabriks-bolaget Hale Lewia &
von Kock i Stockholm åstadkom den betydligaste

qvantiteten af läderfabrikater, utgörande 83,400
skålp. Införseln af oberedda budar och skinn upp-

gick till 1,761,781 skålp. Af beredt läder samt
färgade ock tryckta skinn m. m. infördes 14,206
skålp. Exporten af lädervaror uppgick till 2,697
skalp. — sunarna-fabrMcerma, hvilka torde

böra omnämnas i sammanhang med de sistnämnde,

utgjorde år 1834 6 st. med 18 arbetare, och
åstadkommo an tillverkning af 22,906 saffianer,

hvilkas värde upptogs till 43,357 R:dr, kvaraf

15,447 st., eller största antalet tillverkades vid

ofvaniiämnde J. Westins enkas fabrik. År 1844 ka-

de dessa fabriker minskat sig så, att endast 1 åter*

stod, tillhörig åldermannen Jakob Westån, ock kvar-

est 4,907 st. tillverkades, uppskattade till 12,223
R:dr, ock således betydligt understiger 1834 års

fabriks-antal ock tillverknings-värde.

HfesusDlaka bomulls-spinneriersmm antal

1834 var lika med det för 1844, eller 9 stycken,

livarvid förstnämnde år sysselsattes 621 arbetare

och det sistnämnde 1,901 personer. År 1834 åstad-

kommo de ett spånads-belopp af 328,074 skålp.

garn, uppskattade till 323,144 R:dr, ock hvaraf

116,875 skålp. å Strömma spinneri vid Carlsbamo,

ock dernäst vid de å Gamlebokallea i Elfsborgs

län, samt Mariedahls i Götkeborgs och Bohus län

inrättade spinnerier. Samma år infördas 831,217
akålp. förgadt ock ofargadt garn. År 1844 åt-

gjorde spånads-qvantHeton 2,298,781 skålp. garn
nästan uteslurande under N:o 26, uppskattade till

1,863,985 R:dr, eller 1,979,797 skp. och 1,039,541

R:dr mara äa år 1834. Den betydligaste tittverk-

ningen lemnades af: A. JL Kvers 4 komp. spinneri

å Aaderstorp i Hallands Mm, 587,466 akålp.; Ström-

ma fabrik, 454,225 akålp.; A. Bergmans vidHaig,

nära Nyköping, 355,935 akålp.; O. F. Hennings å
Rosendahl i Götkeborgs och Bohus län, 240,002
akålp., samt det vid Nääs i Elfsborgs län af P. W.
ft i. T. Berg, 235,576 skalp, Samma år infördes

1,316,771 skålp. hvitt och dessutom 97,916 skålp.

f&rgadt garn, hvilket sammaalagdt utgör 583,470
akålp. mera importeradt än år 1834.

OiJeaJsioTerleraa, hvilka år 1834 utgjorde
43 st. med 89 arbetare, lemnade 103,965 kannor
lin- ock rofolja, samt 150 kannor kumminolja,
jemte 2,220 skepp:d oljekakor, alltsamman npp-
skattadt till 170,753 R:dr, ock kade af denna till-

verkning största mängden blifvit åstadkommen vid de
å landet inom Götbeborgs län aalagde 3 qvarnar, af

hvilka 2:ne ägdes af kandlanden Henning ock 1 af
handlanden M. R. Del Banco. Af kampolja, hvil-

ken inom riket icke tillverkas, ioförtullades 203,167
kannor, samt rof- ock linolja 48,197 kannor, och
utfördes af dylika varor för ett vårde af 7,473
R:dr. Från utrikes ort infördes 6,932 tunnor rof-

och linfrö, deremot utfördes 11,967 tunnor dy-
lika frön. År 1844 kade oljeslagerierna ökats

till 52, och sysselsatte 110 personer. Detta år

tillverkades 168,261 kannor lin- ock rofolja, hvar-

jemte erhöllos 4,149 skepprd oljejcakor, alltsam-

man till ett värde af 238,183 R:dr. Ofvannämn-
de Del Banco lemnade nu från sina oljeslagerier

den största qvantitet, nämligen 52,000 kannor lin-

och rofolja samt 2,420 skeppa oljekakor, upp-
skattade till 80,010 R:dr. I sammanhang härmed

må nämnas, att det af grosshandlaren Sommelius i

Stockholm anlagda olje-raffineringsverk, efter en

förbättrad metbod, samma år i så betydlig mån
utvidgat tillverkningen, att den uppgick till att

värde af 81,713 R:dr, eller 35,713 R:dr mera än

året förut. Samma år infördes af hamp-, lin- och

rofolja 300,171 kannor. Utförseln, nästan uteslu-

tande bestående af linolja, utgjorde .endast 52 kan-

nor, då deremot oljekakor utfördes till ett värde

af 54,435 R:dr. Från utrikes orter inkommo 4,010
tunnor hamp-, lin- ocb roffrö. Utförseln åter, till

största delen linfrö, uppgick till 16,150 tunnor.

Tillverkningen år 1834 vid den utmed Götbeborg

anlagda och vid samma tid Nonnen 4 Loren ts konkurs-

massor tillhörige Pwrter»rygarerl-lmrelttnInej,

uppgick i värde till 91,612 Rzdr, ock sysselsattes

derstädes 58 arbetare. Samma år ioförtullades

porter ock andra ölsorter för ett värde af 1,324

R;dr, kvaremot utförsela af sådaaa varor uppskat-

tades till 27,809 R:dr. Denna tillverkning åstad-

koms år 1844 endast vid ofvannämnde, numera D.

Carnegie j:r tillhöriga porterbryggeri, och uppgick

till ett värde af icke mindre än 114,242 R:dr.

Detta år infördes 3,699 kannor portar och utför-

das 38,173 kannor af samma slags drycker.

Segel- och taUtdmlis-ÄorJkersus. Dessa

voro 1834 åtta tiH antalet, med 167 stolar ock

566 arbetare, samt tillverkade 232,307 alnar till

att värde af 133,683 R:dr. Åf denna qvaatitet till-

verkades mer än hälften vid väfveriet Sågen i Gö-
theborgs län, tillhörigt Gibson Ä Keiler. Impor-

ten var endast 2,375 alnar. År 1844 räknades

19 fabriker af autäljande slag, med an arbets-
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styrka af 613 personer, som tillverkade 438,656

alnar segel- och tältduk samt 6,442 alnar baldan,

alltsammans i värde ansedt till 238,911 ILdr, så-

ledes 212,791 alnar mera än år 1834 och i värde

öfverstigande samma års tillverkning med 165,228

R:dr. Vid Jonsereds fabrik i Götheborgs och Bo-

hus län, tillhörig W. Gibson, hade, liksom de fö-

regående åren, den största tillverkning af segel-

och tältduk äfven år 1844 ägt rum, och uppgick

till 310,662 alnar, uppskattade till 165,149 R:dr,

hvilken qvantitet uppgår till mera än två tredje-

delar af hela inhemska tillverkningen af dylika va-

ror samma år. Införseln af segel- och tältduk år

1844 värderades till 3,391 R:dr och utförseln upp-

gick till 18,407 R:dr.

Sidenfabrikerna. Dessa voro 1834 22 till

antalet, med 440 stolar och 703 arbetare, hvar-

vid tillverkningen uppgick till 132,722 alnar di-

verse alngods samt 117,176 st. dukar, alltså raman
värderadt till 499,441 R:dr. Af utländska siden-

väfnader infördes för ett värde af 133,628 R:dr;

men utförseln af dylika väfnåder, hvilken på de

senare åren hade aftagit, nedgick samma år till

den ringa värdesumman af 689 R:dr. Den betyd-

ligaste tillverkningen bedrefs af Mazer & komp.,

och dernäst af Schönherr & Lundgren, Schacks en-

ka k komp., Sjöbeck k komp., samt Fagerland 6
komp., af hvilka den förstnämnde åstadkom till-

verkning för 77,612 R:dr och de ö friga hvardera

för ett värde af emellan 40,000 och 60,000 R:dr.

Denna fabriksgren bedrefs 1844 vid 18 serskildtå

verk, hvarest 575 personer sysselsattes. Fabriker-

nas antal hade således minskat sig med 2 och ar-

betarnes med 128, under en tid af tio år. Dessa

fabriker äro alla anlagda i Stockholm, och tillver-

kade samma år 112,123 alnar, diverse slags hel-

och halfsiden-väfnader, samt 148,514 st. dukar,

tillsammans i värde upptaget till 582,518 R:dr,

hvilket med 83,077 R:dr öfverstiger tillverkningen

under år 1834, oaktadt det nyss anförda minska-

de antal fabriker och arbetare. Likväl understeg

detta sistnämnde belopp värdet af 1843 års till-

verkning med 56,350 R:dr. Bland sidenfabrikan-

ter hade bolaget Casparsson £ Schm idt den stör-

sta tillverkningen, hvilken uppskattades till 129,251
R:dr. Dernäst var fabrikationen betydligast hos

L. Meyerson och K. A. Almgren. Värdet af de år

1844 införtullade hel- och halfsiden-varorna, hvari-

bland sammet och felb, uppgick till 273,370 R:dr.

Exporten af sidenvaror, bestående hufvudsakligen af

shawlar och shawletter till Finland, är upptagen till

ett värde af 8,188 R:dr. Således hade detta år
blifvit infördt för 139,742 R:dr, eller mera än
dubbelt så mycket som för år 1834, och utfördt

för det obetydliga beloppet af 7,409 R:dr mera än
sistnämnde år. Dessutom infördes 31,201 skp. silke.

Bocker-rnfttnerinajaverken, hvilka år 1834
voro 25 till antalet, tillverkade då 4,864,430 skp.

socker och 2,764,234 skp. sirap, alltsammans i vär-
de beräknadt till 1,879,887 R:dr, och sysselsattes

vid dessa verk 300 arbetare. Samma år införtul-

lades 11,537,512 skp. rått och oförädladt socker,

hvilket åtgjorde 32,224 skp. mindre än år 1833.

Utförsels-qvantiteteB visade likväl ett nedslående

förhållande, och uppgick till endast 111,936 skp.,

då den år 1833 utgjorde 217,904 skp. och 1831
icke mindre än 600,000 skp. De största qvaati-

teter bereddes vid Nonnens £ Lorents konkurs-

massas sockerbruk utom Götheborg samt vid bo-

laget Magnus & komp:s socker-raffinaderi i Göthe-

borgs stad, hvilka hvardera tillverkade omkring

1,200,000 skp. I Stockholm var tillverkningen be-

tydligast vid Th. Aspelins sockerbruk. Är 1844
hade dessa verk minskats med 2 och utgjorde en-

dast 23 st.; men icke dess mindre sysselsatte de

ett vida större antal arbetare, nemligen 518 per-

soner, och tillverkade icke mindre än 10,788,070
skp. socker och 4,166,319 skp. sirap, alltsamman

i värde beräknadt till 3,262,027 R dr, och således

mera än dubbelt än de år 1834 tillverkade qvan-

titeter. Den största mängd sockerfabrikater åstad-

komma å D. Carnegie j:rs fabrik nära Götheborg,

samt af bolaget L. E. Magnus & komp. å dess soc-

kerbruk i nämnde stad. På förra stället förädla-

des 4,491,830 skp. socker och sirap, uppskatta-*

de till 930,000 R:dr, och å den senare fabriken

1,417,120 skp. af berörde slags varor, i värde

uppgående till 343,870 R:dr. Vid de i Stockholm
befintliga 13 sockerförädlings-verk uppgick fabri-

kationen till 6,539,507 skp. socker och sirap, i

värde till 1,455,500 R:dr. Bland dervaraode id-

kare hade det s. k. Brunkebergs bolag den största

tillverkning, utgörande 1,025,859 skp. diverse soc-

kerfabrikater, värde 223,184 R:dr, och dernäst

bolaget Wallis & komp., vid hvars raffinaderi be-

reddes för ett värde af 147,487 R:dr. Införseln

af rått, oförädladt socker uppgick till 18,337,806
skp. Utförseln af förädlade sockerfabrikater ägde

rum endast till Finland och utgjorde 1,227,546

skp., hvilket var 315,185 skp. mera än året för-

ut och nära 10 gånger större qvantitet än tio år

förut. Vid den i Landskrona, af intressenter på
försök anlagda inrättning för socker-beredning af

hvitbetor, tillverkades år 1834 af berörde råämne

24,816 skp. brun sirap och 4,394 skp. socker af

diverse slag.

HÄpsJuderierna. , hvilka år 1834 voro 19,

sysselsatte 49 personer, och lemnade samma år en

tillverkning af 15,667 fjerdingar såpa, i värde upp-

tagna till 110,206 R.dr. Utförseln af denna vara

utgjorde 1,427 lisp:d, införseln endast 1 lisp:d. Är
1844 hade såpsjuderierna minskat sig till 16 och

sysselsatte blott 31 personer, hvaremot tillverknio-

gen uppgick til) 16,671 fj:dr såpa; men värdet en-

dast till 103,685 R:dr, eller lägre än 1843 års

mindre tillverkning. Vid de i Stockholm inrättade

9 verk af ifrågavarande slag bereddes den betyd-

ligaste mängden såpa eller 11,538 fjerdingar, upp-

skattade till 73,000 R:dr. Af berörde vara inför-

des endast 2 Jisp., hvaremot utförseln uppgick till

1,609 lisp., och visar sig sålunda det förhållande,

att denna vara icke blott är tillräcklig, att fylla

behofvet inom landet, utan ock lemnar öfverskott

till export på fremmande länder.

Tobaki- och mwfabrikerna* antal år

1834 åtgjorde 76 st., åstadkontmo en tillverkning
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af 3,124,091 skp. tobak och snos, ansedde i värde

till 877,911 R:dr, samt sysselsatte 711 personer.

Af oförädlade tobaksblad och stjelkar införtullades

2,979,974 skp. och af karfvad och spunnen tobak

samt snos 42,662 skp., jemte 318,917 cigarrer.

Utförseln af dylika inom landet tillverkade varor

uppgick till 210,175 skp. tobak och snus, samt

8,750 cigarrer. Den betydligaste tillverkningen äg-
de rim vid Th. A. Aspelins fabrik i Stockholm,
hvarest den uppgick till 539,963 skp. År 1844
utgjorde dessa fabrikers antal 85 st., sysselsatte

916 personer, och åstadkommo en tillverkning af

1,538,355 skp. diverse sorter tobak, hvaribland ci-

garrer, samt 2,401,635 skp. snös, värderade till

1,138,842 R:dr. Största tillverkningen lemnades

frän Th. A. Aspelins fabrik i Stockholm, och der-

näst från J. F. Ljunglöfs, i samma stad. Samma
år införtullades 3,032,364 skp. blad och sjelkar,

samt 23,038 skp., hvaraf 8,042 skp. cigarrer,

spunnen och karfvad tobak samt snus. Utförseln

understeg betydligt 1834 års, och utgjorde blott

89,270 skp.

filand här upptagne industri-grenar utmärker sig

isynnerhet klädestillverkningen under meranämnde
tidrymd, såsom den förnämsta, i hänseende till

värdet deraf, och dernäst socker-raffinerings-ver-

ken. Slutligen torde böra nämnas, att kongl. kom-
merse-kollegium år 1 844 utfärdat tillståndsbref for

icke mindre än 202 åtskilliga fabriks-anläggningar.

— Sammantagna tillverkningarne vid alla öfriga

fabriks- och manufaktur-inrättningar af mångfal-
digt slag, men hvilka äga mindre omfattning, kun-

na, för att undvika vidlyftighet, bär ej serskildt

upptagas. År 1834 uppgick antalet af dessa in-

rättningar och verkstäder till 1,026 stycken, hvil-

ka sysselsatte 2,483 arbetare och åstadkommo till-

verkningar, i värde uppgående till 799,385 R:dr.

År 1844 steg antalet af dessa inrättningar till

1,183 st., hvarvid användes 3,081 arbetare och
uppgick värdet af tillverkningarna till 916,270 R:dr.

Beträffande dernäst Viifvcrl-nttringeD , be-

traktad såsom föremål för den enskildta husfliten,

jemte andra hus-slöjder, och utöfvad i enskildta

hushåll inom landet, uppgick den år 1834 till

6,081,852 alnar ylle-, bomulls- och linneväfna-

der, hvarförutan tillverkades 1,461,073 alnar band,

742,921 st. dukar, samt 36,209 st. västtyg, täc-

ken, mössor och tröjor, fläraf tillverkades ensamt

inom Elfsborgs län 4,098,422 alnar väf
,
jemte alla

de sistnämnde 6 väfnads-sorterne, och återstoden

inom rikets öfriga landskap. År 1844 var till-

verkningen nära fördubblad, och utgjorde då i

Elfsborgs län 8,328,848 alnar diverse väfnader,

528,231 alnar band, 683,617 st. dukar, 8,029 st.

täcken, tröjor och mössor, samt 4,700 par strum-

por och vantar. I rikets öfriga landskap åstad-

koms en tillverkning af endast 2,888,410 alnar,

hvaraf 2,200,000 alnar diverse linneväfnader i Häl-

singland, eller tillsammans 11,217,258 alnar, och
således 5,135,406 alnar mera än år 1834. (So

äfven Slöjder.)

WmUrtååm*rnmrUm—mm i Stockholm. Denna kassa

,

inrättad år 175&, njuter i allmänhet hälften af för-

verkadt gods, böter som ådömmas för ostämplade in-

rikes fabrikstillverkningar, en serskild afgift till den-

samma vid fabriksvarors afstämpling, samt arbets-

förtjenst, vara och verktyg, då fabriksgesäll arbetar

utan lof för andra, eller för sig sjelf. Af denna kassa

bekostades år 1842 underhåll för 90 personer å
fabriks-societetens fattighus; hvarjemte understöd

tilldelades 267 behöfvande, som ej voro å fattig-

huset intagna. Jemte fastigheter till ett värde af

16,500 R:dr, ägde denna kassa i kapital 74,458
R:dr. Dess inkomster voro 9,135 R:dr och ut-

gifterne 9,637 R:dr B:ko.

Fatrlkt-omkudsman. Å de orter, der fabri-

ker äro inrättade, äga fabriks-idkare rättighet att

förena sig om antagandet af en ombudsman, hvil-

ken derefter förses med förordnande af justitie-

kansleren och njuter lika skydd med stads- och

landsfiskaler. Han äger äfven rättighet, att, i

likhet med dessa, beifra förbrytelser mot författ-

ningen om lurendrägeri och tullförsnillning, samt

fritt tillträde till packhus och andra bevaknings-

ställen, jemte rättighet till handräckning af tull-

betjente.

VnbrltfiM, liudvlsj* Denne man tillhör så vida
'

Svenska historien, som han under senare delen af

sin lefnad varit i Svensk tjenst och i Sverige slu-

tade sina dagar. Till härkomsten var han Hol-

ländare och född på den Brasilianska fästningen

Oranien, d. 11 Sept. 1648. Hans lefnadshändelser

skulle kunna gifva anledning till en intressant ro-

man, eller rättare, de äro intressantare än mån-
gen sådan, emedan deras grundämne är sanning.

Efter faderns död, hvilken var medic. professor i

Leyden, gifte modern sig med major Beero, hvil-

ken gick i Rysk tjenst såsom artilleri-öfverste,

hvarvid F. åtföljde sin stjuffader och blef hans

adjutant. Tillfångatagne efter en träffning med de

upproriske Kosackerne, blef Beem nedgjord, äf-

vensom de öfrige Ryske officerarna; men F. räd-

dades genom trohet och fintlighet hos sin ordon-

nans. Efter en mängd äfventyr, mera än en gång

såld till slaf, friköpt, sväfvande i ständiga faror,

men ständigt frälsad ur dem, koin han tillbaka till

Ryssland, befordrades till kapiten, sedan till major

vid Hamiltons regemente och år 1675 till öfverst-

löjtnant; men ledsnade vid Ryska tjensten, fick,

ej utan svårighet, afsked derur och begaf sig till

Stockholm, för att ingå i Carl XI:s. Hit anlände

han år 1677. När Carl fick höra omtalas hans

skiftande öden och deraf erfor att han varit i

Persien, kände förhållanderna derstädes, äfvensom

österlandets seder och bruk, och vore väl hemma-
stadd i Ryska språket, tillbjöd han honom, att,

såsom sitt sändebud, afgå till Persten, för att

med detta land knyta en handelsförbindelse, hvars

ändamål var, att draga den Persiska silkesbandeln

ftfver Ryssland till Narwa. Fabritius var genast

färdig härtill, samt erbjöd sig att af egna me-
del gå i förskott för kostnaderna, emedan bestri-

dandet af dem åtgjorde största svårigheten. Fa-

britius hade nemligeu nyss fött ett arf af 180,000

gulden, och det var således ej behofvet, utan

last för mor och äfventyr, son förmådde ho-
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nom att antaga anbudet. Han begaf sig på tå-

gen, åtföljd af 20 personer, och resan anträddes

den 80 Jeni 1679. Beskickningen och underhand-

lingarna drogo så nt på tiden, att han först i

November år 1682 återkom till Sverige, efter

väl förrättade ärender. Sedan Perserne, enligt den

gjorda öfverenskommelsen, anländt med en kara-

van till Moskwa, för att nerifrån tåga till Narwa,

blefvo de på förra stället uppehållne och öfverta-

lade att sälja sina varor. Detta föranledde en ny

beskickning, hvilken älven anförtroddes åt Fabri-

tius, och som na bestod af 70 personer. Den-

na gång medtog han sjelf, efter 3 års vistande

i Ispahan, flere Persiske köpmän och deras varor

till Stockholm, hvaroiver Carl blef särdeles glad,

och lät på allt sätt väl behandla fremlingarne.

Efter konungens död skickades F. för tredje gån-

gen år 1697 till Ryssland och Persien, med upp-

drag till båda bofven för att tillkännagifva dödsfallet

och skänka tsaren 300 jernkanoner, dem han för-

ut beställt i Sverige. Han ankom först i Novem-

ber följande året -till Ispahan och den nye Schahen

— ty äfven i Persien hade en ny regen t efter-

trädt sin fader — beslöt, att, till besvarande af

de Svenska beskickningarna, i sin ordning afTårda

en till Sverige. Då denna år 1700 kom till Mosk-

wa, var kriget redan utbrustet, sändebuden gjor-

des till fångar, de medförda skänkerna fråntogos

dem, och några direkta förbindelser mellan Sve-

rige och Persien hafva, sedan den tiden, aldrig

kommit i fråga. — F. användes numera till några

mindre beskickningar emellan kongl. regeringen

och konungen; men åren fordrade lugn och ban

tillbragte sina sista lefnadsår i stillhet, samt af-

led d. 6 Okt. 1729, i en ålder af 81 år. Märk-

ligt nog var adelskap och en jemförelsevis obe-

tydlig pension den enda belöning han erhöll för

sina många tjenster. Sjelfva de förskotter ban

gjort kronan, blefvo först hans arfvingar ersatta,

fräcke tblomster , kattrompa (Lytbrum salicaria),

en mångårig växt, hvilken förekommer vid åbräddar,

sjökanter och på sumpiga ängar, isynnerhet i de

sydligare landskapenia; i de .nordligare deremot

sparsamt. Den är utmärkt genom sina lysande

röda blomax, hvaraf den har sitt namn; är ett

begärligt foder för fåren och kan användas till

fårgning.

Facklor. Dessas offentliga bärande kring gator-

na har väl på åtskilliga tider blifvit förbjudet,

såsom 1725 och 1747; men hvilka förbud åter

fallit i glömska, så att vid slutet af 1700-talet

hvar och en adelsman eller, genom sin fullmagt

adelig vederlike, ansågs hafva rättighet, att låta

lysa sig med facklor, och deras sken spridde, un-

der de mörka qvällarna, en ofta förnyad, hemsk
glans öfver Stockholms gator. År 1804 i Fe-
bruari, begröfs kommerserådet Zettersteo, och en

otalig mängd facklor buros kring likvagnen och

processionens vagnar från Djurgården, der han

bodde, till Storkyrkan, der han begrofs, så att

hela staden syntes stå i brand. Gustaf IV Adolf,

som var vittne bärtill, förtröt detta slags öfver-

dåd, och förbjöd genast, d. 12 Febr., facklors

bruk för alla andra au kongl. personer, hvarvid

det alltsedan förblifvit.

sVitdder. Att bruka faddrar såsom löftesfolk och

vittnen vid barnens dop, erkänaes hos oss såsom

en gammal, god och kristlig plägsed. På det

sättet mötas de tvifvelsmål, som ett barn, vid

tilltagande år kunde göra om sin döpelse; tillika

erhåller det ock uågra, hvilka borde vaka öfver

dess uppfostran, i fall föräldrarna skulle dö i dess

späda ålder. De kallas faddrar; ty de påtaga sig

faders pligt. De nämnas ock gudfader och gud-

moder , till att beteckna, att deras tjenst är and-

lig och Gndi tillhörig. På det gamla språket kal-

lades mansfaddern gudiéfiar, och qvinnofaddern gud-

$iwa. En tid brukades endast en enda fadder;

men sedan blefvo de tre till antalet. Af Dale-

lagen inhemtas, att för gossebarn brakades två

män och en qvinna; men för flickebarn två qvin-

nor och en man. Våra förste evangeliske lärare

ansågo för en vilkorlig sak, om faddrarna voro

flere eller färre; men drottning Christina ansåg

det orimligt, att några företogo sig den ova-

nan, att bjuda många vittnen till barndopen,

hvarföre hon år 1643 lofvade att vilja vara be-

tänkt, igenom hvilka medel en skälig jemkning

kunde erhållas häruti. Uti 1686 års kyrkolag är

stadgadt, att för adliga barn får man icke kalla

till faddrar flere än nio personer, men väl färre;

för prest barn två, eller högst tre, af hvardera

könet, med "barne-moderskan", antingen dopet för-

rättas i kyrkan, eller, i nödfall, hemma; och för

borgarbarn icke öfver tre af hvardera slaget. I

öfrigt far man bjuda till fadder hvem man vill;

dock med vissa vilkor. Inga andra måga dertill

kallas än de, som äro af vår religion, till laga

ålder komne och i katecbismi lära finnas väl kun-

nige. Den, som är öfvertygad om någon uppen-

bar last och satt uti större eller mindre bann,

får ej tagas till fadder, eller af presten, utan

föregången bättring, tillåtas vara fadder. Derföre

skola föräldrarne vara förpliktade, att, om de ock

begagna en underordnad prestman vid döpelsen,

förut gifva kyrkoherden tillkänna, hvilka personer

blifvit kallade till vittnen, på det icke någon oord-

ning må uppstå, sedan de kommit i kyrkan. —
Genom fadderskap voro fordom onödiga förbud

mot äktenskap framalst rade. Kejsar Justiaiaaus,

hvilken dog år 565, befallte, att löftesmaanea vid

döpelsen ej fick träda i äktenskap med den döpta.

Det Trullanska mötet gick ännu längre, och för-

bjöd giftermål ej allenast med barnet, iör bvilket

man stått fadder, utan ock med barnets moder,

i fall hon blef enka. Slutligen förbjöds äfven äk-
tenskap emellan faddrarne sjelfva, änder föreba-

rande af en andlig slägtskap, hvarföre denna lag

kallades Gudsivi-hg, eller Guds $tégt-tog. Påfven
var så mycket angelägnare, att behålla denna

stadga, som han, genom dess lindrande vid vissa

tillfallen, kunde insamla stora summor , hvarföre

äfven Sverige måste låta beqväma sig att antaga

den. Detta skedde troligen, då Ju* Canomicum
bär antogs år 1248, hvarföre Gods Sivolag om-
namnes uti 11 St K. K. 6. af Uplands-lagen, mtgif-
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en år 1296, och år 1368 förklarade ärkebiskop

Birger
, på ett möte i Upsala , att giftermål emellan

dem , som befbnuos i andlig skyldskap genom fadder-

skap vid dop och bekräftelser, vore olofligt. Vid

reformationen upphörde dock denna dårskap äfven

inom vftr evangeliska församling, då det förordnades:

"Fadderskap , efter det år en Mott meno isko-stadga,

atom Gods ord ock befallning, ja oekså eljest utan

någon skålig grand; derföre skall det intet hinder

göra i äktenskapet, undantagandes easum scandalu"

VaddergÄlVa. Både hos Romare ocb Greker

var brukligt, att sända gåfvor till sina v&nner på
deras glädjedagar. Nyfödda barn erhöllo äfven

skänker. Denna sed efterföljde faddrarna hos de

kristna, så väl vid de fallväxtes som nyss föddes

dop. I Sverige inrotade sig ett stort missbrak

med faddergåfvor, hvaraf mången måste erfara

verklig olägenhet. De blefvo derföre år 1664
alldeles förbjudna, så framt icke den, som barnet

äger, är så fattig, att man af medlidande vill

sända till densamma något hem i hnset, såsom

en allmosa. Dock tilläts år 1669, att man till

faddergåfva skulle fa gifva 4 eller 6 daier silfvcr-

mynt; men icke deröfver. Faddergåfva far nndan-

skiftas nr gäldbnndet bo.

Fadder- och ednlusreand, ett kostställe i

Ärsunda socken af Gästrikland. Namnet härleder

sig från en olyckshändelse, då en båt med faddrar

och barn förolyckades i Sjöviken, nära Land i

denna socken.

Fader var. Sättet och ordningen vid de offent-

liga bönerna inrättades vid reformationen, så som
det anstod en kristen församling. Bönen Fader vår

ansågs för en allmännelig bön, och hnfvodsumman af

andra kristliga böner; bvårföre den borde äga

företrädet. Men andra böner, bvilka finnas nti

den Hel. Skrift och särdeles i psaltåren, eller vo-

ro utdragna af skrifterne, fingo ej heller förka-

stas. De voro likasom förklaringar till Fader vår,

och borde, jemte Herrans bön, bibehållas och bru-

kas. Före reformationen var bönen Fader vår öf-

versatt med följande ord: "Fadher vaar som är

j himblom hälgat vari thit nampo. Tilkome thit

ryke. Varde thin vili sva j jorderyke som j hym-
merike. Giff oss i dagh vaart dagfalighit brödb.

Ok forlaat oss vaara synder, som vy ok förlaa-

tom thom möte oss bryta, Ok leedh oss ey i frä-

stilse, Vthan frälsa oss aaff ondho. Amen." Af
denna bön äga vi många vackra parafraser, sär-

deles den af Oxenstjerna och Stagnelius.

jPawdren liv alltid Kldst, om ock barnen
vore fyr» och tjagn» Ett gammalt Svenskt

ordspråk. Då konung Gustaf I yttrade några ord

mot hertig Erik, under dennes vistanda i Kalmar,

dolde sonen ej sitt missnöje deröfver, utan låt

det utbrista i häftiga ord och i siaa bref till dan

gamle fadern. Gustaf härmades högeligen och skref

blnnd annat till Erik: "Vi kunna, Gudi dass lof!

nog skicka oss tillbörligt mot våra barn, ändock

vi icke äro så böglärde i det Latinska tungomål,

tom du kan vara. Dock är ett gammalt ordspråk:

om barnen också äro fyra och tjugu, så ir dock

fadren äldst."

Faflner (nytbol.), en son af bonden Reidmar,
bvilken var an mägtig trollkarl. En af Reidmars
söner var förvaadlad till en utter; men sagan näm-
ner ej af hvad anledning. Denne utter satt en dag
och spisade på ea lax, den han nyligen fångat i

att vattenfall. Då kom Oden, Lake och Häner van-
drande. Loke tog en sten och kastade på uttern,

hvaraf denne dog. Glnde att bafva fött både ut-

tern och laxen, begåfvo de tre Åsarna sig till

närmaste bondgård. Olyckan ville, att ägaren till

densamma var Reidmar, som påstod sig vara den
dödade utterns fader, och tillkallade sine söner,

Fafner och Regin, med hvilkas hjelp ban grep och

föagslade Asarne. Desse skulle få köpa sina Hf
dermed, att de gåfvo åt Reidmar så mycket guld,

ntt det afflådda utterskianet häraf helt och hållet

betäcktes. Loke anskaffade guldet; men Reidmar
fann, att etl mnrrnår ännu var bart. För att

betäcka det, lade Oden dit ringen Andvaranöt,
vid bvilken den förbannelsen rådde, att den alltid

skulle bli sin ägares bane. Asarne sluppo då ur

Reidmars boning. Nn skulle Reidmar, enligt löfte,

dela gnidet med sine söner; ban vägrade dertill,

hvårföre sönerne slogo ihjäl honom. En ny delning

verkställdes mellan bröderne; men Fafner, som var

starkare, jagade bort sin broder Regin, utan att

ge honom det ringaste af guldet. Derefter ska-

pade han sig till en drake, tog guldet med sig till

ett ställe kalladt Gnitaheden och lade sig der att

vakta det. Regin blef en utmärkt vapensmed och

tog till fosterson den unga Sigurd. När denne blef

stor, smidde ban åt honom ett oförlikneligt svärd,

kalladt Garn, och bad bonom döda Fafner. Regin

och Sigurd följdes åt till Gnitaheden. Den förre

gömde sig i skogen; men den senare gräfde en

grop i jorden, just på den väg som draken alltid

tog, då nan begaf sig till floden för att dricka.

Sigurd dolda sig i gropen, och då Fafner kröp

deröfver, stack Sigurd sitt goda svärd Garm i hans

mage. Fafner dog och Sigurd erhöll tillnamnet

Pafnertbame.

JFagerber*;, Catharina. Denna svärmérska er-

kände år 1732 inför Svea hofrätt, der hon lag-

fördes på angifvelse af prosten Forss i Nyköping,

att bon kunde "uppkalla andar ocb utsända sin

lifsanda, att erfara bvad på andra ställen sig till-

drager."

Vänjerbersr* en jerngrufva i Grythytte bergslag

af Nerikes län.

Vaajerfeergska pensions- 1nrlutningen stif-

tades af sadelmakare-åldermannen i Stockholm,

Jakob Fagerberg, som vid sin död 1830 testamen-

terade till detta ändamål en summa penningar samt

tvenne egendomar i Stockholm. Från denna inrätt-

ning, bvars utgifter bestridas af nämnde egendomar,

»vilkas behållna taxeringsvärde, efter afdrag för

skuld, ir för år 184t uppgifvet till 77,640 R:dr

med en hyresinkomst af 6,276 R:dr 32 sk., ut-

betaltes samma år i understöd åt 100 personår

8,204 R:dr, hvarjemte i bestämda anslag till åt-

skilliga välgörenhets-inrättningar ocb an enskild

parson utgiage 907 R;dr 24 sk.
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Vagered, en socken, med Kjällsjö och Ullared,

hör till 3 kl. reg., och är belägen i Warbergs

kontrakt af Götbeborgs stift, Faurås härad af

Hallands län, 3} mil O.N.O. från Warberg. På
en karta af Langenbeck år 1277 är socknens

nam napplaget lika med häradets och kallas Far-

thuså. Vid en i senare tider skedd namnförän-

dring har samma forhållande blifvit iakttaget, då

både häradet och pastoratet kallats Fauröäi. På
hvilken tid det ifrån häradets benämning afvikan-

de namnet Fagered blifvit pastoratet tillagdt, är

okändt. Genom pastoratet flyta flere strömdrag

och ibland dem Stråkån, Högvadsån och den märk-
värdiga Danabäck. Intet hemman finnes här i soc-

ken, som» icke har landgång till någon sjö eller

å; men åtskilliga hafva inom sina ägor flere sjöar.

Kyrkan, 32 alnar lång och 16 bred, är byggd af

sten och har trädtorn. Altartaflan och predik-

stolen äro gamla och man berättar, att den förra

skall vara förd ifrån Köpenhamn. Under läktaren

står en lemning från katholska tiden, en Marie-

bild, utarbetad af ihåligt ekträd. En £ mil från

Westgötha-gränsen , uti Hacktorps hage, finnes på
vestra sidan om vägen en hög bergskulle kallad skan-

sen. Här hafva fordom förskansningar varit gjor-

da , hvarefter ännu några lemningar igenfinnas. På
östra sidan om vägen hafva torskansningarne blif-

vit fortsatte med en vallgraf, hvilken sträckt sig

ända ned till ilögvadsån, och på den motsatta

sidan af ån upptäckas äfven lemningar af en

graf
,
uppkastad ända ned till de öster ut derifrån

liggande bergen. — Socknen består af 27 mtl.

och har 700 invånare. Dess areal utgör 14,719

tunn!., af hvilka 890 äro sjöar och kärr. Adr.

Warberg.
Faajerhult , en socken, med Kråksmåla, hör till

2 kl. konsist. , är belägen i Hanbörds kontrakt och
härad af Kalmar stift och län, 7£ mil N.V. från

Kalmar. Pastoratet upptager hela vestra delen af

häradet, till en längd af 4 mil; men bredden vex-

lande emellan 1 ä 2 mil; var i fordna dagar en

otillgänglig skogsbygd , utan allmänna körvägar, och
glest befolkad. Trakten är högland och uppfylld

af höjder, samt genomdragen med ett nät af smär-

re sjöar och bäckar, hvilka dels falla i landets

hufvndflod Emra-ån, dels genom Grönsgårda-ån i

Allstran, hvilken sistnämnda flod åtgör pastoratets

södra gräns. Folkets hufvudnäring är jordbruk

och ladugårdsskötsel. Tillfälle till biförtjenster sak-

nas i anseende til) ortens aflägsenbet från städer,

köpingar och bruk. I ett par sjöar finnes jern-

malm; men eljest inga spår till metaller. Kyrkan

ligger i en behaglig, af urgamla ekar och andra

löfträd beskuggad trakt, ej långt ifrån ortens stör-

sta insjö Wälen, och är byggd 1739 af groft fura-

timmer, i en slags skeppsform, så alt hon är bre-

dare på midten än vid båda ändarne. Sakristian,

bibehållen från en äldre trädkyrka på samma stäl-

le, är hvälfd af sten. Altartaflan är en qvar-

lemning från katholska tiden, i vanlig skåpform,

med flygeldörrar, inneslutande åtskilliga helgonbil-

der, hvaribland S:t Laurentius, såsom kyrkans pa-

tron i fordna dagar, bar mellersta rummet. I cbo-

rot sitta 2*m adliga vapen efter medlemmar af

slägterne Silfversparre och Rothlieb, hvilka ägt

gods i socknen. Tätt nedanför kyrkan ligger, i

en enslig dalsänkning, pastors-bostället med en

stor och prydlig åbyggnad. Det utgöres af 2:ne

oförmedlade hemman gammalt frälse, af hvilka det

ena blifvit i urminnes tider skänkt till prostgård

af en adlig fru, och det andra inköpt för kyrkans

penningar och församlingens gåfvomedel år 1628
af herr Olof Hårdh till Segerstad. 1 socknen haf-

va fordom varit flere herrgårdar; men de ägas nu

af bönder, hvaribland en vidt utgrenad slägt Hab-
be, skall vara af Lifländsk adel med äldsta kände

stamfadern ibland konung Carl Xll:s krigare. —
Socknen består af 45 g- mtl. och har 2,080 invå-

nare. Dess areal utgör 31,035 tunnl., af hvilka

2,950 äro sjöar och kärr. Adr. Kalmar.

Vagerlmlt, är annex till Hishults socken i Hal-

lands län och Laholms kontrakt af Götheborgs stift;

men är beläget i Norra Åsbo kontrakt och härad

af Lunds stift och Christianstads län, 5 1 mil O.N.O.

från Engelholm. Socknen består af 13£ mtl. och

bar 920 invånare. Dess areal utgör 15,483 tunn-

land, af hvilka 765 äro sjöar och kärr. Adr.

Engelholm.

Vaajereta, ett jernbruk i Westanfors socken af

Westmanlands län, är ett gammalt hammarverk.

Här fanns först blott en härd, den andra upp-

byggdes år 1662 af riksrådet och fältmarskalken

friherre Henr. Horn, dock med af bergs-kollegium

gjordt förbehåll, att smidet ej skulle drifvas med
andra kol än af egna frälse-skogar. Är 1679 tilläts

att kol finge upphandlas i bergslagen; år 1689 för-

ordnades att smidet skulle underhållas med kol af

brukets egen skog. Fagersta består af j- hemman
frälse och tillhör S. v. Stockenström. Det bar 4
härdar, 1,975 skepp:d 16 lisp:d priv. årligt smide

och 112 skepp:d 10 lisprd frälse-smide , af eget

tackjern. Här finnes dessutom valsverk för plåtar

samt betydlig stål- ocb manufaktur-förädling. Ham-
marskatten utgör 18 skepp:d 12 lisp:d 13 marker.

Bruket skeppar på Stockholm. Dess stämpel är:

L med trenne x inuti.

Paajersta 9 bergsmanshammare i Thorsåkers soc-

ken af Gefleborgs län. Den bar 2 härdar och 396
skepprd 6 lisprd priv. årligt smide af eget tack-

jern. Ilammarskatten är 3 skepp:d 19 lisp:d 5

marker. Skeppar på Gefle. Smidesstämpeln är F
inom en cirkel af punkter.

Faajerttu eller Jungfrun, en kal klippa med
strödda skär, i Wettern, nära intill Nässja soc-

ken i Östergöthland.

l^Afrajot, Jakob 9 en ganska utmärkt vetenskaps-

man, hvilken hade det missödet, att i skarpsynt-

het och i oförvillade åsigter stå framför sin tid,

hvarföre denna icke heller gjort honom nog rätt-

visa. Efterverlden känner honom likväl genom åt-

skilliga skrifter, såsom: Hymdmätning
t

eller ron af
mälarekonsten , Landtbrvkets kinder och hjelp, För-
bättring på kornhus-byggnad, Systematiska begrepp

om allmänna hushållningens brister och botemedel,

Vetenskapernas vpphof och verkan på förståndet ock

vifjan, Tankar om Riksdags-becitlningen , Historien om
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Svenska landtmdteriet och geografien, m. ro. Född

d. 13 Mars 1699 i Wendels socken i Upland, in-

gick han 1721 i bergs-kollegium och år 1726 vid

Jandtmäteri-kontoret, om hvilket han har stora för-

tjenster, och hvars direktör han blef år 1747. Han

insåg osäkerheten af Stjernhjelms tanke om en all-

män tyngdmätare , och föranledde tillsättandet af

en kommission, att ordna rikets mått, mål och

vigt, hvilka han redan då ville hafva förenklade

och lika för alla orter och alla varor. För att

upphjelpa Finland ur det lägervall, hvari det rå-

kat genom kriget med Ryssland, förordnades en

kommission, bvaraf Faggot blef ledamot. Han an-

märkte då, att man icke med säkerhet kunde gö-

ra något för ett land, innan man kände det, och

föreslog således en allmän mätning och storskifte,

hvilket beviljades, äfvensom hans förslag att ny-

byggen skulle uppmuntras och folket fa rättighet

att bosätta sig och företaga odlingar, der utrym-

me fanns, utan att deras gårdar skulle for kro-

nans räkning skattläggas. Finland står således for

sin odling i stor förbindelse hos denne man, hvars

fördomsfria åsigter kortsyntheten emellertid icke

kunde fatta, hvarföre han också uppkallades i lag-

kommissionen och fick der en skrapa, för det han

ville åstodkomma en så stor och vådlig förändring

i Jorda-balken af allmänna lagen. Vid vetenskaps-

akademiens stiftelse blef han dess ledamot, och var

i tvenne år dess sekreterare. Han afled d. 28 Febr.

år 1777.

Vajpradal , mötet i, skedde om sommaren 1304,

emellan konungen af Sverige, Birger, och Danske

konungen Erik Glipping, i afsigt att befästa en-

drägten och freden mellan båda rikena, hvilka sär-

deles i Sverige botades genom hertigarnes stämp-

lingar och afundsjuka. Birger kom antågande med

en skara af sine förnämste män och framför ho-

nom gingo musikanter med pipor och trummor.

Det väsendtligaste som vid detta möte afhaiidfodes,

lärer hafva varit, att Birgers späde son, Magnus,

blifvit försäkrad om thronföljden. Åtskilliga lids—

fördrif slutade mötet, hvarvid Birger dessutom slog

12 ansedde män till riddare.

Fsfra ord mtttta ingen mafe» d. ä. hvad

man än må säga den hnngrige,
n
så står likväl hå-

gen i kålfatet."

^anländer, Gustaf. Fadern var bruksägaren

Fablander på Wermdön. Här föddes Gustaf F. d.

21 Mars 1764. Han ingick vid 18 års ålder i

krigstjenst, såsom underofficer vid Åbo läns rege-

mente, och hade år 1789 hunnit till kapiten vid

Karelska jägarkorpsen. Under kriget 1788—1790
utmärkte han sig genom tapperhet och insigter, så

att regeringens uppmärksamhet fästes vid honom.

Han befordrades till chef för Kajana bataljon och

förordnades år 1 804 till vice landshöfding i Uleå-

borgs län. Utbrottet af 1808 års krig gaf ho-

nom det egentliga tillfallet att utveckla de mindre

vanliga krigare-anlag, som funnos hos honom. Han
.anställdes med sin bataljon vid femte brigaden,

hvilken stod under d. v. öfverste Sandels befäl,

och hade en icke ringa del i deona brigads mån-
ga'lysande bedrifter. Framför allt utmärkte han

sig i slaget vid Pulkila, framryckandet mot Kuo*
pio, träffningen vid Kivisalmi och ströftåget till

Rautalampi och Laokkas, der han förde befälet, i

drabbningen vid Wira bro, m. fl. tillfallen. Han
blef, såsom belöning derföre, prydd med Svärds-

ordens stora kors, utnämnd till öfverste i arméen
och adlad, hvarvid han antog namnet Edelslam,

under hvilket han sedermera är känd. År 1811
utnämndes han till landshöfding i Westerbottens

län, från hvilket embete han tog afsked d. 14 Okt.

1817, sysselsatte sig med ett litet landtbruk på
ett bondhemman, som han köpt i Burträsk, och
dog der d. 14 Aug. år 1825.

Fahlcrantx, Carl Johan, son till prosten och

kyrkoherden i Kungsåra och Kärrbo, Fahlcrantz,

föddes i Stora Tuna i Dalarna d. 29 Nov. år 1774.

Hans håg för målarekonsten röjde sig tidigt; men
först vid 18 års ålder var han i stånd att få se

några betydligare konstalster, genom hvilka hans

anlag vaknade till fullt medvetande. Han begaf

sig nu till Stockholm och studerade under Limnell,

dock utan att kunna sägas egentligen vara hans

elev, emedan Limnell var bistorie- och dekorations-

målare, hvaremot Fahlcrantz blef landskapsmålare

,

hvaruti han gått längre än någon Svensk , och kan
ställas vid sidan af Europas störste konstnärer i

denna väg. Liksom han således aldrig haft någon

lärare, efter hvilken han bildat sig, så har han

också aldrig tillhört någon skola, utan sjelfstän-

digt gått sin egen bana. Naturen och nordens na-

tur hafva varit hans ledare. Norden har han berest

i alla riktningar; men icke andra länder. Blott

hans arbeten hafva gått dit. Fäderneslandet äger

visserligen de flesta, isynnerhet har konung Carl

Johan köpt många, troligen de mest utmärkta; men
konungen af Bäjern äger äfven flera, och de fin-

nas dessutom spridda öfverallt i Europa och jem-
väl i Amerika. F. bar blifvit utnämnd till pro-

fessor, ledamot af fria konsternas akademi samt
riddare af Wasa- och Nordstjerne-orden.

Fahlcrantz 9 Axel Magnui, den föregåendes

broder, äfven född i Stora Tuna år 1780, kongl.

hofbildthuggare , lärare för ornamentsskolan i de

fria konsternas akademi, hvars ledamot han är.

Boye yttrar om honom, i sitt målarlexikon : "Hans

arbeten äro i högsta grad fulländade och kunna i

alla hänseenden kallas mästerliga.
0 En ännu yngre

broder till dessa båda är

Vahlcrantz , Christian Krik , född i Stora Tu-
na d. 30 Aug. 1790, theol. dogm. et moral, pro-

fessor i Upsala, ledamot af N. O., theol. doktor,

en af de aderton i Svenska akademien, bar utgif-

vit Noaks ark, Ansgarius, ett episkt poem, skalde-

stycken vid åtskilliga akademiska högtidligheter,

o. s. v. Han har dessutom deltagit i striden emot
de Straossiska lärorna, och den falska riktningen

hos oss nti esthetik, samt vissa nymodiga sam-
hällsläror, hvilka blifvit bearbetade under en esthe-

tisk förklädnad.

Vahlcrant* * Carl Robert, af en annan slägt,

född i Upland år 1778 och död i Stockholm år 1833

,

var konduktör och praktiserande lärare i teckning,

modellör och agrée rid de fria konsternas akademi.
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Palile luie d« tt« En nu vid namn Fakle skall

i ll:te århundradet hafva varit en avsedd domare

i Helsinglaad, hvilken boll sina ting vid Bure-elf-

vens utlopp i bafvet, hvaraf han fick namnet

Bur*. Han skall äfven hafva anfört en del af den

kär, sem uppreste sig emot Danske prinsen Mag-
nus, f5r att hämnas Erik den heliges död; men
stupade vid en bro , som efter honom kallades Fahte-

bro , numera Fabro eller Farebro.

Paltle Bare d. y. Se: Bure.

VahlenliMt J«na« , theol. doktor och biskop i

Åbo, var född år 1674 i Falun, der fadren var

hospitals-predikant, blef theol. adjunkt i Upsala år

1712; men lät ej prestviga sig förr ån år 1716,

då han redan var 42 år gammal, flyttades 1721
till log. et metaphys, professor i Åbo, domprost

och 1734 biskop. Som han år 1745 rördes af

slag, hvaraf syn- och talförmågan försvagades,

begärde han afsked från sitt embete, hvilket är

något sällsynt inom andeliga ståndet. Dog år 1748.

Kaklen, tetraedrtsk kopparglans, ett till slägtet

koppar hörande mineral, som antingen är arse-

nik- eller antimon-balltgt. Den förra kallas ock

ljus fahlerz eller koppar-fahlerz, den senare mörk
eller si Ifver- fahlerz, och är alltid silfverhaltig,

samt förekommer jerosvart, med mussligt brott, uti

Tydje socken på Dalsland.

Vahlttröui, Ludvig, en af de många ofrälse,

favilka under Carl Xl:s tid genom förtjenster och

duglighet bragte sig upp till betydande platser. Han
föddes i Falun år 1655, blef 1 681 inspektor öf-

ver amunitions- ocb gevärs-faktorierna, general-

auditör, krigsråd, landshöfding, ombodsråd, adels-

man och friherre, samt dog d. 19 Mars 1721, se-

dan han endast två månader förut blifvi t utnämnd

tHl president i Wismarska trrbunalet.

Vahmelijelm, Pelir Göraa, född d. 26 Dec.

1735, började sin tjenstemanna-bana som landskon-

torsskrifvare 1751, blef 1762 landskamrerare i

Westernorrlands län, der ban, genom sitt nit. öka-

de kronans räntor, tionde, m. m. till cirka 150,000

dal. s. m. årligen, hvarjemte 90,000 R:dr gamla ba-

lanser utreddes och indrcfvos. Befordrades 1778

till sekreterare i kammar-kolfegium, der han upp-

gjorde ett förslag: att, med en besparing af 1,500

R:dr årligen i aflöaingar, likväl vinna en säkrare

förvaltning af uppbörden, hvilket förslag blef af

Kongl. Maj:t gilladt och stadfästadt. År 1781

befordrad till kammar-revisions-råd, utarbetade ban

den plan, hvarefter kammar-revisionen sedan blef

förvandlad till kammar-rätt. Beordrades 1789 d.

8 April, att, general-intendenten till biträde, emot-

taga ekonomiska styrelsen och öfverinseendet öf-

ver redogörelserne vid krigs-kommissariatet i Fin-

land. Här beredde hans på utvägar rika bufvud

konungen ett oväntadt understöd att utföra kri-

get, då för penningebrist hvarken aflöningar el-

ler upphandlingar vidare kunde bestridas vid hä-

ren. Han utgaf nemligen de så kallade Fahnekjel-

mare, eller krigs-kommissariatets polletter, hvil-

ka gällde lika med riksgäldssedlar, och lydde så-

lunda: "Af General-Fältkassan utbetalas emot den-

aa Mel £t*ton Sekill. Speeie. Borgå d. 1 Sept.

1790. P. G. FahneWthn!1 Vid fredens afslutande

utgjorde den summa, som af dessa polletter var i

omlopp, 1,307,460 R:dr. Då desamma sedermera

»växlades, besparade kronan i förkomna sedlar

12,227 R:dr. Hade staten i stället för utgifvanéet

af dessa polletter tagit ett lån, så skulle räntan å

detta till inlösningsdagen stigit till 156,895 R:dr.

Genom utgifvandet af dessa så kallade Fahne-
bjelmare besparades staten sålunda en summa af

169,122 R:dr silfver. Detta mödosamma ålig-

gande skötte Fahnebjelm, jemte förvaltningen af

kommissariatets ärender, utan något serskildt arf-

vode. Efter Gustaf HI:s död 1792 blef han bort-

glömd, men ibågkoms 1800 med en pension stor

— 200 R:dr. Blef Nordstjerne-riddare 1 808 , vice

president i kammar-rätten 1809, död d. 31 Dec
1816. Ett utmärkande karaktersdrag hos denne

man, och hvarigenom han särdeles fastade sina

samtidas uppmärksamhet, var hans oegennytta, ty

ehuru summor af flera miljoner voro under hans

vård, och i anseende till de krigiska tiderna stun-

dom utan all kontroll (t. ex. då fienden en gång
gjorde en öfverrumpling, räddade han krigskassan

derigenom att han nedgräfde den i en kyrkogård),

förblef han alltid, oaktadt hushållning och spar-

samhet, i en tarflig ekonomisk ställning. Hans bo-

uppteckning visade en behållning af 3,005 R:dr,

deraf en del osäkra fordringar.

Vahnelijelm , Anton fiudvlft den förres son,

född d. 28 Juli 1807, kapiten vid flottans meka-
niska korps, anlade 1837 i Stockholm en fabrik

för preparater af kautschuk, och blef härigenom

satt i tillfälle, att, dels efter utländska mönster,

dels efter egna åsigter, utarbeta och förfärdiga en

mängd förr okända, högst nyttiga fabrikater, särde-

les i kirurgisk väg. Bland tillverkningar af allmän-

nare intresse utmärka sig vatten- och lufttäta fa-

brikater för landthärens och flottans bebof, såsom:

pressänningar, kappsäckar, lodningspåsar, galvani-

ska apparater för antändning af krut under vatten,

t. ex. af vattenminor, bergskott, m. m., samt dyk-

ningsklädnader af kautschukstyg, medelst hvilka en

person kan flera timmar uppehålla sig under vat-

ten, på ända till 16 å 20 famnars djup, samt för-

rätta arbeten derstädes.

Vttlinelijeliimre. Se: Fahnehjelm, P. G.

Vitltreiisbach , WfHIuiar von, en Lifländsk

adelsman, stod i hertig Wilhelms af Kurland tjenst

och var befalhafvare i Dunamunde. Drifven af sitt

ombytliga lynne och sin egerroytta
,
erbjöd han sig

år 1617 att till Gustaf Adolf öfvcrlemna denna

fästning, mot vilkor af general-fältöfverste-värdig-

het, en pension, fri religionsöfning och återstäl-

landet af hans gods. Han var redan förut känd i

Sverige, der han år 1601 vistats som krigsfånge,

samt tillika ansedd som en skicklig partiganga-

re och slug underhandlare. Gustaf Adolf antog

hans förslag och Dunamunde öfvetiemnades. Ko-
nungen gaf honom till och med ett befäl i hä-

ren ; men F. blef lika litet trogen honom , som han

varit det emot någon annan. Han gick flera gån-

ger öfver till Sigismund, tiU Gustaf Adolf tillbaka,

åter 191 kejsaren och afr&ttades slutligen i denne
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sistnämndes tjenst, för begånget förräderi, några

minuter förrän hans benådningsbref anlände frän

Wien.
irakier! kalias den inrättning, hvarigenom uppsig-

ten öfver handels- och näringsforetag utöfvas af

näringsidkarna eller deras orobod. Faktorier utgöra

ett slags kommissionskontor, hvars föreståndare

handla för näringsidkarnes räkning, emottaga de-

ras varor för att vidare sprida dem, uppköpa för-

. råder i deras namn, emottaga och öfversända de-

ras penningar, o. s. v. Sådana faktorier pläga t. ex.

braksidkare underhålla vid lastningsplatserna. Lika-

så ger man namn af faktorier åt de Europeiska

handelskontoren på kusten af fremmande verldsdelar.

Faktura kallas en utförlig förteckning å varor, hvil-

ken en afsändare uppgör, innehållande nummer och

märken å varornas omslag, samt deras mängd, be-

skaffenhet och pris, tull och omkostnader för deras

transporterande om bord samt kommission. Stundom
bestämmer fakturan så väl tull- som försäkrings-

värdet. I krigförande länder, äfvensom der far-

tygs-befälbafvaren sjelf försäljer lasten, är faktu-

ran ett nödigt skeppsdokument. Då godsägare till

tullkammare inlemnar sin angifnings-inlaga skall

han med fakturan styrka densamma.
FaliHltet kallas hvar och en af de serskilda för-

deloingarne utaf lärare-personalen vid universite-

terna. Fakultets-indelningen är gammal och har sin

rot i universiteternas historiska upprinnelse. Lär-
jungar samlade sig omkring någon utmärkt lärare,

hvilken bildade ett1 föreningsband emellan dem,
som studerade hans vetenskap. Deraf härflöt ock,

att en viss vetenskap företrädesvis blomstrade vid

hvarje universitet, såsom lagfarenheten i Bologna,

o. s. v. Den förbindelse, hvilken sammanhöll de stu-

derande serskildt för hvarje vetenskap, gaf upp-

hof åt fakultets- indelningen, den der således var, i

sin början, en ganska naturlig fördelning efter ve-

tenskaper ocb studier. Men i tidernas längd, i

mån af vetenskapernas utbildning, deras vidgade

omfång och större förbindelse sig emellan, har den

gamla fakultets-indelningen upphört att motsvara

detta naturliga förhållande, och visar sig i vissa

fall såsom en godtycklig sammangyttring af oli-

ka element er. Sådant är åtminstone fallet med
den filosofiska fakulteten vid de Svenska universi-

teterna, i hvilken innefattas icke blott filosofi,

utan ock en mängd helt andra vetenskaper, språk-

studier, historia, statsrätt, statskunskap, nordiska

antiqviteter och naturvetenskaper. De öfriga fa-

kulteterna — deras antal är fyra — bilda hvar

för sig mera ett afslutadt helt; likväl hafva de

ett nära samband med den filosofiska, nemligen den

theologiska fakulteten med den Österländska språk-

forskningen, den jurjdiska med de historiska och

filosofiska vetenskapsgrenars^, ocb den medicinska

med naturforskningen. Så har det inträffat, att

t. ex. i Upsala finnes en professor för botaniken i

den medicinska och en i den filosofiska fakulteten.

Likaså tillhöra statsvetenskaperna både den juri-

diska och filosofiska fakulteten. Professorernas an-

tal i den sistnämnda är fjorton, i hvar och en af

da öfriga fyra. Inom dan theologiska är denna

fyrdelning sa inrättad, att exegeiikeo sysselsätter

en professor, pastoral- theologien en annan, dog-
matiken en tredje och den fjerde har sitt fält i

kyrkans historia samt de s. k. prssaotionerna eller

utvecklingen af de allmännare religiösa begreppen.

Denna sistnämnda gren af det theologiska studium

sträcker sig in på det filosofiska området, och är

egentligen filosofien, betraktad ur en kristligt theo-

logisk synpunkt. Den juridiska fakulteten omfat-

tar äfven fyra professors-platser: för allmän civil-

lagfarenhet och Romersk rätt, för kriminal- och
processual-rätt, för national-ekonomi

,
näringsrätt,

pol i tie- och kameral-vetenskapen, samt för lag-

historia, statsrätt, folkrätt, krigs- och kyrko-lag-

farenhet. Den medicinska fakulteten är slutligen

fördelad i allmän theoretisk och praktisk pathologi

och therapi, eller den egentliga läkarekonsten, samt

anatomi och fysiologi, vidare kirurgi och barnför-

lossnings-vetenskapen, samt natoralhistorien och

kemien , betraktade ur medicinsk synpunkt. De ser-

skildta fakulteterna uppfylla således universitetets

vetenskapliga sfer; men äro ej blott namn på vis-

sa delar deraf, utan utgöra äfven i vissa fall sjelf-

ständiga korporationer inom universitetet. Hvarje.

fakultet anställer oberoende af de öfriga sina exa-

mina, har sin egen notarie och sin egen ordföran-

de, den s. k. dekanus, som för hvarje balfår om-
bytes, samt behandlar allena för sig tillsättandet

af de underordnade lärareplatserna, adjunkter och

docenter. Men till professors-beställningar upprät-

tas förslaget af alla fakulteterna gemensamt. Ut-

nämningen sker af konungen; men adjunkter och

docenter kallas af universitetets kansler, efter att

hafva hört den fakultet, till hvilken den lediga

platsen hörer.

Fala betyder, i den så kallade Fal-bygden i We-
stergöthland, ett hemmans inägor, eller en del af

inägorna, åker- och ängsjorden.

Fala ajröium, Jemtlands-dialekt ,
betyder illa

medfaren.

Falaula, I kongl. publikationen af d. 23 April

1722 och förordningen af d. 20 Jan. 1746, stad-

gas bland annat, (bvari regeringen visat sig särde-

les mån om bestämda föreskrifter för de ringaste en-

skildtbeter af fruntimmersklädseln), att de väl fiogo

bära styfkjortlar af 4 £ alns vidd nedtill; men icke

deröfver och för ingen del försedda med s. k. fal-

bula eller garnering. Den sömmerska eller skräd-

dare, hvilken förfärdigade en sådan, botade derföre

500 daler s. m. och blef sin borgerliga näring för-

lustig. Gesäller eller arbetsfolk, som dervid voro

sina mästare behjelplige, skulle, utan att åtnjuta

värfnings-penningar, vara förfallne till krigstjenst,

eller, i fall någon dertill vore oduglig, hållas till

ett års publikt arbete, samt qvinspersonen på lika

lång tid arbeta på rasp- eller spinnhus.

F»l-bysr<len , kallas orten omkring staden Falkö-

ping, har en sträckning af 3 till 4 mil från norr till

söder och omkring 2 mil bred. Den är slät och skog-

lös; men jordmånen särdeles bördig. Ängsmarken är

vidsträckt, och har merendels ett fett , fint gräs, gan-

ska tjänligt för förskötsel, hvilket gaf frami. kom-

merserådet Jonas Alatrömer förnämsta anledningen
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464 VaMu Valle.

till schäferiers anläggande. På Falan, såsom Fal-

bygden äfven kallas, vester om Falköping, har man
anmärkt en stor sten, kallad Baller-sten (Balders

sten) eller Hanten. Denna har fordom troligen varit

ett offer-altare, och har åtskilliga små hål, ställda

som ett B; kanske minnen efter Balder. Våra häfda-

tecknare hafva föregifvit, att på Falan och ängen,

kallad Nyckelängen, stått ett fältslag (se: Slaget

vid Falköping). Bibanget till gamla Westgötha-

lagen vittnar, att denna nn skoglösa ort, i fordna

dagar ägt tre ansenliga skogar, Norr-Falan , Söder-

Falan och Öster-Fatan.

Falck, Krlk» son till biskop Erik Falck i Lin-

köping, blef en af konung Sigismunds ifrigaste an-

hängare. Han reste, vid slutet af 16:de århundra-

det, till Kristi graf.

Falck, Johan Peter 9 en man med utmärkta

vetenskapliga anlag; men hvilka likväl icke kom-
mit verlden till den nytta och sin ägare till den

ära och glädje de kunnat, bvart ill anledningen bör

sökas både i dennes själsbeskaffenhet och i yttre

tillfälligheter. Son till audttören vid Skaraborgs

regemente Peter F., och född i Wcstergöthland år

1733, kämpade han i sina yngre år mot fattig-

dom och en trög lycka, hvarigenom hans af na-

turen tunga lynne ännu mera fördystrades. Linné

tog honom likväl under sin vård, gjorde honom
till informator för sin son, skickade honom till

och med på en botanisk resa till Gottland; men
ingenting bjelpte. Slutligen erhöll han, genom den

store mannens förord, en befattning såsom inten-

dent öfver Ryska statsrådet Kruses naturalie-kabi-

nett, och afreste i sådant ändamål till Petersburg.

Här blef han år 1765 botanices professor i kolle-

gium medicum och intendent öfver dettas apothe-

kare-trädgård, samt valdes år 1763 till medlem af

den vetenskapliga deputation, hvilken, med Pallas

i spetsen, skulle genomresa Ryska riket i alla rikt-

ningar. Detta, hoppades han, skulle förbättra hans
helsa; men hans förhoppning slog felt. Sedan han
genomrest guvernementet Orenburg och en del af
Siberien samt befann sig på återvägen, sjuknade

han i Kasan, plågades der till ytterlig grad af den

hypokondri, som oupphörligt förföljt honom, och
i ett anfall deraf gjorde han sjelf slut på sitt lif,

d. 1 April år 1773. Han hade året förut blifvit

af Linné promoverad till medicine doktor. — Min-
dre olycklig; men derföre icke på långt när så

lycklig som han förtjenat, var hans yngre broder
Kalck, Änder», född 1740. I Upsala blef han
lärare först för en grefve Hård och sedan för fri-

herre Hans Henrik von Essen (riks-ståthållaren),

företog med begge dessa, hvar för sig, en utländsk

resa, röjde fallenhet ej blott för mathematiken och
astronomien, utan äfven för skaldekonsten, blef

ledamot af sällskaperna Appolini Sacra och Utile

Dulci, samt primus vid magister-promotionen år

1767. Alla dessa gynnande förhållanden borde
hafva banat honom väg till lyckan, helst de un-
derstöddes af utmärkta vetenskapliga anlag; men
sådant blef dock icke fallet, och Falck hann al-

drig längre än till rektor i Skara. Wargentin skaf-

fade honom astronomiska instrumenter, hvarmed

han gjorde observationer, favilkas resultater inför-

des i vetenskaps-akademiens handlingar, och den

lärda verlden riktade sin uppmärksamhet på ho-

nom; men sjelfva det konsistorium, bvars underly-

dande han var, nekade att ingå på den ringa kost-

nad som erfordrades, att, på biskopshuset, uppbygga
ett litet observatorium, och F. måste för egna me-
del anlägga ett sådant i sin trädgård, bvilket De
la Lande omtalar med beröm. Vetenskaps-akade-

mien valde honom till sin ledamot, äfvensom vit-

terhets-sällskapet i Göthcborg. Uttröttad af mot-
gångar och själslidande afled han slutligen d. 10

Febr. år 1796.

Falck, Jereiuiai , en ganska skicklig gravör,

född i Polen, vistades en längre tid i Stockholm,

der han graverade många porträtter.

F*aleholmen, vid Rudskoga i Wisnuras härad af

Wermland, i sjön Skagern. Skall hafva namn af

Fahle Bure, som här legat fördold med den unge

prinsen Erik Knutsson, då han förde honom från

Elgarås (se detta ord) i Westergöthland, till Byre-

stad i Norrige, sedan konung Sverker låtit mörda
prinsens bröder.

Valhofnlr (mythol.), en af de så mycket beröm-

da Asahästarne.

Falk (Falco), ett roffogel-slägte, som har hufvu-

det och halsen tätt beklädda med fjäder, hufvudet

medelmåttigt stort, med ögonen riktade åt sidorne;

ögonbrynen utgörande en utstående kant öfver des-

sa, näbben krumböjd med färgad näbbhud vid ro-

ten, tårna aldrig fjäderklädda , den mellersta och

bakre störst, likasom dess klor skarpast. Honan of-

tast betydligt större än hannen, stundom något olika

till fårgen, och ungarne ej lika de gamla. De vi-

stas i skogar, på fölt, vid sjöar och åar, jaga om
dagen och hvila om natten , samt äro ganska olika

i styrka , mod och roflystnad. Slägtet underafdelas

uti Adelfalkar, Hökar, Örnar, Fiskljusar, Glador

och Wråkar. Af de förstnämnde, eller de egentliga

falkarne, finnas hos oss 6 arter, nem ligen Jagtfalk,

Lärkfalk, Pilgrimsfalk, Slagfalk, Storfalk och Torn-

falk. (Se dessa ord.)

Valk 9 Do 9 omtalas såsom en konung Waldemars
i Danmark förtrogne och utskickade, hvilken ko-

nung Erik Magnusson tog till fånga, då han skulle

resa i hemliga ärender till hans fader, och af hvil-

ken han skall fått veta hvad emellan dem var öf-

verenskommet.

Falk, Krim», biskop först i Skara år 1547 och

1558 i Linköping, der han afled i en hög ålder år

1569, lärer varit Gustaf Wasas informator och nå-

got beslägtad med honom, och måste, i sådant fall,

vid sin död hafva varit närmare 90 år, skickades

af Erik XIV år 1561, tillika med lagman Bengt

Gylta och sekreteraren Olo£ Larsson, som sände-

bud till Ryske storfursten. Han har år 1558 från

Tyskan öfversatt en liten lärobok. Af hans söner

hafva tvenoe en tvetydig namnkunnighet; den ene,

Krlk, som af konung Johan användes i åtskilliga

beskickningar, och under sina utländska resor blif-

vit slagen till Kristi Grafs riddare, öfvergick efter

konungens död till katholska läran, höll sig till

Sigismund och säges hafva "stämplat allt ondt mot
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sitt fädernesland"; den andre, Bengt» bvilken om-
fattat samma politiska och religiösa grundsatser,

blef år 1600, jerote de fyra riksråden, halsbaggen

i Linköping, bvarvid han, i egenskap af katholik,

nekade att emottaga biträde af någon Luthersk

prest. Ilan hade, såsom höfvidsman i Finland,

arbetat emot hertigen; men sade vid förhöret, att

det skett på förmäns befallning, och att han sjelf

endast var en tjenare. Detta kunde likväl icke räd-

da honom.

Valkenbersj» Denna ätt härstammar från Bran-

denborg och räknar i Sverige till stamfader Hen-
rik Baltzarsson Falkenberg, Svärds-riddare, bvil-

ken kom till Sverige år 1595, blef Carl XI:s

krigsråd och slutligen ståthållare på Kalmar slott.

Hans son

Falkenberg, Dldrlk Henrlbuon, är känd

såsom Magdeburgs tappre försvarare. Han var född

år 1505 och nämnes i historien först under Polska

kriget såsom öfverste för ett Tyskt infanteri- rege-

mente. Vid Gustaf Adolfs landstigning i Tyskland

ar han dess hofmarskalk och general-major, och

skickades af honom, år 1631, till kommendant i

det belägrade Magdeburg. Här gjorde ban Öster-

rikarne ett tappert och långvarigt motstånd. Tilly,

bvilken förstod huru mycket det berodde på den-

ne befålhafvare, sökte draga honom på sin sida,

genom löftet om grefiig värdighet och fyra tun-

nor guld. Han afslog med förakt tillbudet ocb då

det flera gånger förnyades, tillsade han slutligen

budbäraren i mångas närvaro, att hans nästa svar

på samma förslag skulle blifva en snara om halsen

åt den, som framställde ett sådant. Vid den kort

derpå följande stormningen anförde F. sina skaror

med samma tapperhet, och var nära att tillbaka-

drifva sjelfva den intrångande Pappenbeim , då han

träffades af en kula, bvilken slöt hans bjeltelif vid

endast 36 års ålder. Med honom föll äfven Mag-
deburg, bvars olyckliga öde är bekant. Den grefve-

krooa, ban så ärofullt försmådde, tillföll sederme-

ra hans slägt på ett värdigare sätt.

Vulkanberg* Melker HeurlkMon, hans yngre

bror, född 1597, gick i början äfven krigets ba-

na och tjente sig upp till ryttmästare; men be-

trädde sedan den civila vägen, användes i åtskil-

liga beskickningar, blef landsböfding ofver norra

och södra Finland, sedan underståthållare på Stock-

holms slott och 1648 krigsråd. Dog i Stockholm

år 1651.

Vnlkennerg, Henrik Konradnon, den först-

nämnde Henrik F:s sonson och son till riksrådet

Konrad F., blef år 1634 landsböfding öfver Elfs-

borgs län och Dalsland samt 1678 landtmarskalk

vid herredagen i Halmstad och skickades år 1680
jemte några andra att taga vård om Tyska landska-

pernas återställande efter de lidanden och förluster

som öfvergått dem genom kriget. Lefde sedan

som enskild persoo intill sin död, d. 2 Dec år

1601, i hans 56:te års ålder. Den äldste af hans

söner,

PmJkenner*;, Menrik * hade varit i krigstjenst

och deri hannit till öfverste-löjtnant, då han år

1700 tog afsked. Sex år senare fattade honom åter

smaken för föltiifvet. Han begaf sig såsom volon-

tär till Svenska bären, hvilken då stod i Sachsen,
och bivistade slaget vid Frauenstadt. När Carl XII

uppehöll sig i Bender, reste han till honom och
deltog i kalabaliken. Sedermera bodde han först i

Breslau och derefter i Wien, der han antog ka-
tbolska religionen. Mannen tyckes bafva varit af

ett ombytligt lynne ocb böjd för äfventyr. En
annan

Falkenberg, Henrik» var en af Carl XII:s käm-
par; men tjenade honom längre och ståndaktiga-

re, än den ofvannäronde. Han hade kommit i tjenst

som korporal vid gardet år 1701, och följde hä-

ren genom alla fälttågen; men hann först 1706
till löjtnants-graden. År 1709 kom han, med 31
man dem han anförde, i en träffning mot nio

sqvadroner Ryssar, hvilka ban tillbakadref, såra-

des i handen och belönades med en ryttmästare-

fullmagt. Denna utmärkelse, tilldelad af Carl XII,

blir af betydenhet, nät man tillägger, att han er-

höll den framför elfva äldre löjtnanter. I slaget

vid Pultava blef han fången, fördes till Solikamski;

men flydde år 1715 till Archangel, gick derifrån

sjöledes till Amsterdam och sedan till Sverige, -bi-

vistade (alttågen i Norrige och Fredrikshalls be-

lägring, samt kämpade år 1719 mot de i Rosla-

gen landstigne Ryssarne. Han fick nu en ryttraä-

stare-indelning, tio år efter fullmagten, ocb öfver-

ste-löjtnants titel, samt tog afsked år 1724, såsom

öfverste. Under senare delen af sin lefnad syssel-

satte han sig med landtbruket på sina betydliga

egendomar ocb med riksdagsärender; skildras som
en god patriot ocb välgörande mot de fattige. Vid

ordnarnas stiftelse blef ban prydd med Svärds-or-

den. Dog på Haga år 1754, i en ålder af 73 år.

Falhenberf, Osskrlel Honradnon, broder

till Henrik Konradsson, född d. 5 Juni 1646, död

d. 30 Maj 1714, började sin bana vid bofvet, der

han var kammarherre, till år 1678, då ban för-

ordnades till landsböfding i Nyköpings län, blef

sedan kongl. råd, president först i Åbo och sedan

i Svea hofrätt, samt derefter Åbo akademi-kansler.

Han blef friherre och grefve; men som han dog
ogift, utgick grefliga ätten med honom. F. var

hofmao, men tillika embetsman i detta ords goda

bemärkelse, kunskapsrik, verksam, likväl foglig,

och förstod att göra både sig och tjensten älska-

de. Han var vän af fäderneslandet, och trodde

att dess väl sammanhängde med konungens magt

och anseende. Den akademi, hvars kansler ban

blifvit, sökte hao på allt sätt gynna och npphjelpa.

Falkenberg, Melker d. y. Henriksson» son

till öfversten och R. S. 0. Henrik F. Född d. 18

Juni 1722, skickades vid endast 22 års ålder till

Frankrike med riksrådet Carl Fredr. Scheffer, då

denne afgick dit såsom envoyé, inträdde i kansliet

och blef der protokolls-sekreterare, sedan lagman,

kort före revolutionen riksråd ocb liks-kansliråd,

samt var en af dem , hvilka Gustaf 111 , efter stats-

bvälfningen, bibehöll i rådet. Alt ban satt der

till konungens tillfredsställelse, kan inhemtas der-

af, att han utnämnde honom till president i lag-

kommissionen och Lunds akademis kansler, gjorde
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honom Ull friherre, gnrfte och Sertfimer-ridiwe.

År 1789 teg han afsked från sina erabeten och

afled d. 21 Mars 1795. Var en nitisk akademi-

kansler, hvartitl han, bland aadra egenskaper, äf-

ven ägde den att tala och skrifva Latin med nära

nog lika färdighet som Svenskan. En skicklig och

driftig embetsman, intressant i sitt umgänge, red-

lig och aktniagsvärd såsom menniska. Ägare af

en stor förmögenhet gjorde han deraf ett värdigt

brak, skänkte en betydlig boksamling ät akademi-

ens bibliothek, samt var välgörande och mån om
allmänt nyttiga inrättningar.

Falkenberg. Denna stad är belägen i landska-

pet Halland, på vestra stranden af Etra-floden, i

Årstads härad och 50 £ mil S.V. från Stockholm.

Läget omkring staden tyekes gifva anledning till

den förmodan, att en del af de staden omgifvan-

de fält fordom stått änder vatten. Afsättningar

på jordytan af stadens vestra gärde synas bekräf-

ta denna förmodan. När staden först anlades kan

nu mera icke bestämmas. Stället intager ett ram

i historien redan år 1210, då grefve Gerhard af

Holstein ledsagade Danska prinsessan Sofia till Fal-

kenberg. Vidare utmärkes år 1313 med ett mö-
te i Falkenberg, hvilket skulle hållas emellan ko-

nung Erik Menved och hertig Erik. Man finner

vidare, att offentliga fornbandlingar redan 8 år

förut blifvit utgifne och daterade i Falkenberg.

Att staden icke varit anlagd år 1256 är en för-

modan, hvartill man tagit sig anledning af det skäl,

att hvarken Falkenbergs stad eller dess slott om-
talas uti de ödeläggelsernas annaler, som berätta

konung Hagnes krigståg till Halland sistnämnde år,

då likväl hela trakten af norra Halland intill Etra-

floden blifvit härjad, och Falkenbergs stad, i fall

den då funnits, troligen icke undgått ett lika öde.

Då Erik Menved, år 1318, lät en betydlig bär

anfalla Halland, för att hjelpa sin svåger, konung

Birger i Sverige, togs Falkenbergs slott ifrån

hertig Christoffer, och man känner om detta slotts

utseende icke annat, än att derpå funnits ett gan-

ska högt rum, samt att slottet varit kringbygdt

med hus. Sedan Falkenberg blef af Magnus Eriks-

son lemnadt till hans gunstling Bengt Algots-

son, forstördes slottet i grund år 1346 af hertig

Erik af Sverige. År 1434, medan Engelbrekt

sjelf var sysselsatt i Warberg, sände han sin höf-

vidsman Berman till Falkenberg, lät kringränna

staden och uppfordra slottet. Kommendanten Åke
Axelson, som afslog en stormning, afbidade ej en

ny, utan lemnade slottet jemle besättningen och

itände det. — De äldsta privilegier, hvilka for

närvarande finnas för staden, äro gifna af konung
Christian Hl, i Köpenhamn d. 26 April 1558. Dessa

innehålla blott i allmänna ordalag stadfästelse på
de rättigheter, som af Danmarks förra konungar

blifvit gifna åt staden. Den drifver en ringa inrikes

handel, hvilken ej har något inflytande på kringlig-

gande orten. Utloppet af Etra-floden är uppgrun-

dadt af flygsand, så att endast smärre båtar kun-

na lägga till vid staden. Denna har en ej ringa

jordrymd; men den är af mager beskaffenhet och

afkastar derfore icke mycket. Handtverkerierna äro

högst fa och obetydliga. I Januari manad år 1841
hemsöktes staden af ekisvåda, dervid 15 gårdar

blefvo lågornas rof. Redan samma år uppfördes

några nya bus; men i följd af den ringa handeln

och rörelsen torde lång tid åtgå, innan alla de

afbrända husen bl ifva åter uppbyggda. — I staden

finnes en kyrka, S:t Laurentii, hvilken anses vara

anlagd i äldre tider. - Pastoratet år regalt, till-

hör andra klassen och har Skrea socken till an-

nex. Stadens styrelse består af 1 borgmästare och

4 rådmän. Ibland fornlemaingar intaga slettets

ruiner främsta rummet En sägen i trakten inne-

håller, att med slottets förstöring, år 1346, slotts-

herrens syster, med en mängd skatter skyndat ned

till slottets underjordiska hvalf, der hon frivilligt

låtit innesluta sig af det nedramlade slottets sten-

massor, och vidskepelsen har tillagt, att hon än-

nu skall vårda skatterna i de mörka hvalfven,

1 förening med en ond ande, som äger skapaad

af en tupp. — Staden innefattar en areal af

926 tunnl. och bar 720 tuanl. den tillhörig jord.

Husens och tomternas antal äro 116. Invånarnes

807 personer. Marknader hållas här årligen i

April, Maj och Oktober månader.

Falkenber*;*ka. stipendium grundades den 15

April 1732, af fal tmarskalken Axel Sparres enka,

Anna Maria Falkenberg till Brokind, på 8,000 da-

ler kopparmynt. Af räntan skulle 2 fattiga ofräl-

se skolgossar, under 4 år, hvardera erhålla 90 da-

ler årligen och en fattig adlig skolgosse under

samma tid årligen 190 daler; eller i hans ställe,

2 ofrälse gossar, hälften hvardera.

Vulkengven. Af denna slägt, hvilken härstam-

mar från en Siggesson, adlad som majorår 1645,

äro tvenne personer mera bekanta. Den ena:

n^Mlkenajren » Germund Abraham , lands-

höfding i Westernorrland , R. af N. O. och fri-

herre, död år 1782, i en ålder af 69 år, beröm-

mes såsom en driftig embetsman; samt

Valkemgreii, Christoffer 9 son till amiralen

Abraham F., blef vid 21 års ålder löjtnant vid

flottan, tog permission för att gå i Fransysk

tjenst, förde, endast 24 år gammal, en Fran-

sysk fregatt om 32 kanoner, med hvilken han (ak-

tade mot ett Engelskt krigsskepp om 70, och gaf

sig först efter 7 timmars strid. För sin tapper-

het vid detta tillfälle, belönades han af Ludvig XV
med en hedersvärja och utnämndes till fregattkap-

ten. År 1748 återvände han till Sverige, skic-

kades på en kryssning mot Marockanerne, befor-

drades till chef för galerflottan, vice-amiral, riks-

råd, president i amiralitets-kollegium, upphöjdes

till friherre, blef ridd. af S. O., N. 0. och Sera-

fimer-riddare, samt invaldes i Svenska akademien.

Dog den 22 Mars 1789, i en ålder af 66 år. Har

utgifvit tvenne skrifter: en om Evolutioner Ull

sjos samt om Galerflottans och marinens kommen-
dering.

VadkenÄ, adligt säteri i Kräklinge socken af

Nerikes län, 1
J-

mil från Örebro. Säteriet åtgör

3 mtl. och har i fordna tider varit en bondby med

namnet Hacketorp och fick sitt nuvarande namn

af en dess ägare Falkenberg, förmodligen laads-
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böfdingen Melker Falkenberg, hvilken akref sig

tHl Falkenå. Det tillhörde sedermera majoren G.

Lagerbjelm , hvars »rfvingar försålde det till löjt-

nant Sahlefelt; en grefve v. Hermansson innehade

derefter egendomen , hvilken genom köp tillföll då-r

varande ryttmästaren grefve Horn.

Pmlkffttnajerl idkades i Dalarne och öfrige norra

orter upp i fjällen. De falkonerare, som förrät-

tade detta voro Holländare ock försedde med kongl.

respass. De gjorde sig merendels ett underjor-

diskt rom, med öppning upp igenom jorden, be-

täckt med ett litet tak, fastadt på smala stolpar

randt omkring hela öppningen, så att man kunde

se sig om på alla sidor. Eld fick aldrig brukas i

samma hytta. Ofvanpå nämnde tak hade falkooera-

ren en liten fogel nti bur, den de kallade Wahr-
fogel, på Svenska väckte], hvilken skriker jem-

merligen, då han märker att någon falk är nära.

En lång stång var fästad i jorden; uppe i ändan

genom en trissa sitter ett streck, som räcker ned

i hyttan, ofvanpå är en trädfogel, som af den i

hyttans öppning sittande falkoneraren alltid svan-

ges och röres. Ned vid marken har han sina nät

utsatte, så gjorde, att man i hast kan draga dem
till sig. När falkfängaren förmärker af den fliti-

ge väktaren, att falken icke är långt borta, drar

han med ett snöre nt en dufva, icke långt ifrån

det då iaopväfvade nätet; när då falken angriper

dufvan, blir han fångad med nätet, som dragés öif-

ver honom. Falkoneren, som med möda och sar-

gade fingrar får honom fast, sätter en lädermössa

på hans hnfvud och binder honom fast vid en bår,

till dess han fått fiere. På fjällea emellan Jemt-

land och Norrige fann man en falk med 2 små

bjelfror om halsen och en ring om hvar fot. Det

förmenades att han flugit hit tillbaka från Holland,

emedan Holländska ord voro ristade på ringarne.

År 1761 reste 6 falkonerare från Anspach i Tysk-

land igenom Linköping med 44 lefvande falkar,

dem de fångat i nämnde fjäll. Foglarne buros af

4 karlar på små bårar, och berättas att de i vec-

kan tillsamman förtärt en oxe.

Valkomet utgjorde i förra tider ett af artilleri-

vapnen och räknades till det så kallade féUskyttet,

som var en klass af artilleriet, medan de andra

hette grofoa arklijt eller murbräckorna. Falkone-

ten var dubbel eller enkel; den förra höll 4 j aln

i längd, 2 \ skepp:d i vigt och kulan vägde 2£
mark. Enkel falkonet var mindre; den höll 4£ alns

längd, 1 skepprd 5 lispids vigt och hade 1£ marks

knla. Det finnes en uppgift, att Sveriges krigs-

magt ägde, näst efter Johan IU:s död, 102 dubbla

och 103 enkla falkoneter af kopparskyttet, samt

af jernskyttet 22 dubbla och 20 enkla falkoneter.

VeUbaui eNer Valkfcon* var, likasom falkonet,

ett slags skjutgevär, tillhörande artilleriet. De
voro dels af jern, dels af koppar, med någon

blanémag af tean. Falknnea var mindre äa fal-

koneten och brukade uppgå till 12 lisp:ds vigt.

Med dessa skjötos ärveo blyled. Antalet af bi-
kinier var deremot större, aå att när det fanas

19* falkoneter af koppar, ägde krigsmagten 2*9
falkaoer och 18 jenrhlkanar emot 20 Cdkooatar.

Detta var vid slutet af 1500-talet. I Gustaf n
Adolfs krig brukades ännu dessa vapen, jemte lä-

der* och de s. k. regements-kanonerna; men an-
talet som begagnades är okändt.

Pmlktfpliia;* en liten och gammal uppstad ,
anlagd

före 1300-talet, 37 £ mil VJS.V. från Stockholm,
11 i mil från Getaebetg, på en slätt med frukt-

bar ort emellan Mosse- och Ålleberg. Den har sitt

namn af Fala och Köping, hvårföre ordet betyder

handelsplats belägen på Falan. För 20 år sedan

var här obetydlig rörelse, men nu mera utgör

denna stad mötesplatsen från Falbygden, skogs-
bonden från Hokensås och Elfsborgs skogar med
timmer och Ellsborgsländningen med sina väfna-

der. Staden brändes af Danskarne i Juli månad
år 1566. Stadskyrkan är byggd af sten, obe-

kant när. På kyrkodörren, som är beklädd med
jernbleek, synes hål efter åtskilliga muskötku-
lor, bvilka sägas bafva blifvit inskjutne un-

der fältslaget emellan konung Albrekt och drott-

ning Margaretha. Pastoratet är regalt af 1 kl.

och har till annexer Falköpings, Thorbjörntorps

,

Friggeråkers och Luttra socknar, alla belägna om-
kring staden. Skolan är anlagd i drottning Christi-

nas tid. Här finnes ett tingshus för Gudhems och

Witeke härader, postkontor och apothek. Bor-
gerskapets näring består uti åkerbruk, samt upp-

städers vanliga handtverk. Stadens privilegier äro

bekräftade af Gustaf II Adolf år 1 620. Den sty-

res af en borgmästare, hör till 5 klassens städer,

och har N:o 69. Vapnet är tre höga och spet-

siga torn. Marknader hållas här årligen i Januari,

Mars, Juni, Augusti och Oktober månader. Uti

katholska tiden var marknadsdagen den 17 Juni,

eller Botolfsmessan, här fridlyst och undantagen

från all sjelfhämnd., i kraft af manhelgdslagen.

Staden har 56 hus och tomter och 1,751 tunnl.

densamma tillhörig jord. Invånarnes antal uppgår

, till 574 personer.

VaUtttplmn;* slaget vid, emellan konung Albrekts

och drottning Margarethas härar. Det stod d. 24
Febr. år 1389; efter andra uppgifter d. 21 Sept.

1388. Det förra datum är likväl allmännast an-

taget. Svenskar stridde här emot hva randra, på

Margarethas sida i förening med Danska hjelp-

trupper, och på Albrekts med Tyskar, isynnerhet

rytteri. Detta sistnämnde fördjupade sig i ett

kärr, hvarifrån det ej kunde ens draga sig sjelft,

än mindre uträtta någonting mot fienden, hvarige-

nom de återstående trupperne så mycket lättare

blefvo angripne och slagne, samt konungen sjelf,

jemte sin son och många af hans förnämste män,

tagne till fånga. Af hans folk skola 19 eller 20

riddare stupat; men af drottningens endast 8 Svea-

skar och en Dansk. Bland fångarne uppräknas

faerlig Johan af Mekleaborg, grefve Otto af Ra-
pin, grefve Gerhard af Holstein, grefven af Lin-

dan samt biskop Rudolf i Skara.

Valkttpfnajt en socken, annex till Falköpings

stads församling, är belägen i Wartofta härad

och Wilska kontrakt af Skaraborgs län och Skara

stift, samt amgifver staden. I denna socken mär-

kas: Smö+éck, 2 atL säteri, hvaxaf hälften hörer
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till Falköping och hälften till Slöta församling.

Wiken, 3 mil. säteri och underlydande 1 mtl.

frälse. Trädgården, som omgifver mangården, är

af betydlig storlek, med en mängd goda frukt-

träd och buskar, samt häckar och alléer af alla

slag. Anyetstad eller Agnestad, 1£ mtl. frälse, har

vacker åbyggnad och stor trädgård. En kyrka

bar funnits i Agnestad emellan Falköping och sä-

teriet Wiken, hvare fler lemningar synas vid går-

den Ångerstad. Här i nejden finnas åtskilliga Gö-
thiska grafvar, af allmogen kallade jättegrafvar,

hvilkas form är en aflång fyrkant, med å kant

stående stenhällar, å sina fyra sidor omgifne och

betäckta med sådana hällar eller större klippor.

Ibland dessa märkes isynnerhet Hjelmarsrör , det

större och det miodre, belägne nordost från sta-

den. Socknen har 450 invånare och atgöres af

en areal af 0,716 tunn!., hvaraf 280 äro sjöar

och kärr. Jemte annexet Lottra består det af

44 £ mtl.

Valla, ett hemman i Hellestads socken af öster-

göthland, anmärkningsvärdt för det den namnkun-

nige historiemålaren Per Hörberg, född i Smålan-

d. 31 Jan. 1746, ägde en fjerdedel i detta hemd
man och dog härstädes d. 24 Jan. 1816.

Vallandesot. Den s. k. Epilepsia idiopathica, el-

ler på Svenska fallandesoten, en allmänt känd sjuk-

dom, har genom sin egenskap att fortplantas i

arf och derigenom ej blott göra den enskilda

olycklig, men äfven förderfva slägtet, blifvit ett

föremål för lagstiftningen i afseende på giftermål.

En fallandesjuk äger ej rätt att träda i äktenskap.

Om en person, allmänt känd att vara behäftad med
en sjukdom, hvilken anses för fallandesot, anmä-
ler sin föresats att gå i gifte, äger presterskapet

icke rätt att utfärda lysning, utan föregående be-

vis af läkare, att sjukdomen ej är epilepsia idio-

pathica. Det finnes oemligen äfven andra sjuk-

domsformer, hvilka äga en yttre likhet med denna;

men sakna den ärftliga smittningskraften och så-

ledes ej utgöra hinder för äktenskap. Skulle åter

endera parten hafva förtegat sin sjukdom, och

den andra således blifvit förledd till ett olagligt

giftermål, så är upptäckten af fallandesot hos den

ena maken ett giltigt skäl till äktenskapsskillnad,

och den brottslige njuter då ej giftorätt i boet.

Vallandiforad (mythol.) fållande svek; så hette

tröskeln i dödsgudinnan Hels boning.

Vallby 9 en plötsligt uppkommande' stormil.

Vallen * Carl Vredrik 9 son till borgaren i

Christinehamn Olof F. och född derstädes år 1764,
död som hist. nat. et oecon. professor i Lund år

1830, var en lärjunge af Thunberg och egnade
sig isynnerhet åt entomologien. Har utgifvit: Af-
handting om bondens upplysning , Den värdiga bond-
hustrun, en ekonomisk skrift, öfversättning af

Fleiscbers trädgårdsbok , 8 1 disputationer och flera

uppsatser i vetenskaps-akademiens handlingar, hvars

ledamot han var.

Vallhorn, den öfversta spetsiga delen af ett se-

gel, bvari det hissas. Stundom är fallet dervid

fastadt med en knävring, eller kort lina med en

knop i ena ändan och ett öga i den andra.

Vallnttt, ett nät af lingods, horixontelt utsträckt

öfver fartyget mellan stöttor, och hvilket isynner-

het tjenar dertill, att, under en batalj, skydda

manskapet för nedfallande saker.

Vall-topp, det högsta berg i Dalarne, i Rättviks

socken. Här ses solen hela natten nnder sommar-
solståndet.

Valeke konungar 1 »ver!are. Under denna

titel hänföras de personer, som gifvit sig ut för

konungar; men i sjelfva verket varit bedragare,

och hvilkas brottsliga eller obetänksamma försök

blifvit upptäckta och straffade. De hafva i vår

historia ej varit flera än tre
,
nemligen : den fore-

gifne konung Olof i Danmark och Sverige, hvil-

ken påstod sig vara Margarethas son; Da/junkaren

eller den falske Sturen , samt Benjamin Dyster, hvil-

ken gaf sig ut för Carl XII. Om hvar och en af

dessa talas utförligare på sina ställen.

Valekhet alar aln herre på halten» ett

ordspråk, som betecknar att sveket slutligen med-
för förlust och vanära.

Valak profet* Såsom sådan uppträdde i Stock-

holm år 1624 en Tysk vid namn Matthms Pfen-

ning, hvilken kallade sig Judarnas, Israeliternas

och Svenskarnes konung, utgaf en profetia och

gjorde sig bekant genom allehanda dårskaper,

som bordt förskaffa honom en plats på dårhuset;

men tidens okunnighet och vidskepelse läto honom
i stället bestiga schavotten.

Valiik vlftn Kr en ond lookfoajrel* ett gam-
malt ordspråk, betecknande: att de iro "söta, i

munnen, och falska i grunden."

Valeterbo, en liten stapelstad i Malmöbos län

och Skytts härad, 65 $ mil från Stockholm. Sta-

dens församling utgör ett annex till Skanörs för-

samling. Dessa begge ställen ådraga sig icke all-

männa uppmärksambeten i annat afseende, än då

fråga är att utmärka någon synnerligt liten och

inskränkt stad; ty hela Falsterbo har blott 234
invånare och jemte Skanör 152 hus och en areal

af 3,495 tunn)., af hvilka 152 äro sjöar och

kärr. Deras lägen utmed bafskusten å en mager
ocb till det mesta af bafssand bestående jordmån,

lemna foga hopp om någon förkofran , isynnerhet som
der saknas utväg till hamn och tillfälle till sjö-

fart. Handeln är nästan ingen; fabriker finnas in-

ga och jordbruket, å förenämnde jordmån, foga

lönande , helst ägorymden , i anseende till dess nä-

stan horisont ela läge vid hafsytan, är blottställd

för bafvets öfversvämmande. Efter denna teck-

ning skulle man snarligen kunna tro, att invånarn©

sakna nödtorftig bergning. Sådant är likväl icke

förhållandet. Den ringa utkomst städerna lemna,

har lärt dess idoge invånare, att å andra orter

hemla försörjning för sig och hemmavarande. Skå-

nes pålitligaste kofferdi-skeppare och öfriga sjö-

folk förskrifva sig vanligtvis från dessa städer,

hvilkas invånare gjort sig allmänt aktade och kän-

de för arbete och fridsamhet. Brott och våld-

samheter förspörjas sällan och månadtiigen aanä-

les, att ingen person därstädes finnes häktad. Den

enda undervisningsanstalten, gemensam for begge

städerna y är en folkskola, hvarest undervisning ef-
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tor Lankasterska matboden mm Sr införd. Seden

staden Malmö kommit i besittning af tolagen

Ar strandade ocb borgade varor, åtgöra inkom-

sterna årligen endast % RA 16 sk. 2 nst. ger-

nJagsören ocb borskapsmedel B R:dr 25 sk. allt

B&o. Krog, apotbek ocb kikare finnes icke i nå-

gondera staderne. Borgmästare och fiskal, samt

en pastor äro gemensamma för begge. Söder nt

bar Falsterbo miner efter étt slott, och lemnin-

gar af Lubeckarnes fiskebodar vid sjön. Har hål-

les en Ientille-fyrbåk till sjöfarandes rättelse vid

forten förbi det farliga Falsterbo-refvet , hvilket

stråeker sig 1 mil nt i sjön, och der många sjö-

farande förlorat Kf och egendom. Synnerligast

voro de Engelska sjökaptenerne mest utsatta för

detta missöde. Före 1843, då om midsommars-

aftonen den nya fyren första gången tändes, fanns

på stället blott en kolfyr. Fyrskeppet tillkom

1844. Strandningar på refvet äro numera säll-

synta; ty fyren lyser hela 6 mil nt i sjön. Fal-

sterbo är mycket besväradt af flygsand, bvilken

med ostliga och sydliga vindar kommer från haf-

vet och ständigt ökar de redan förnt på landet

befintliga flygsandslagren. Gatorna äro helt och

hållet öfverhöljda deraf. Vid kyrkan är den mest

bopad tillsamman och bildar på ena sidan om den-

samma ett litet sandberg. Det ser nästan så nt,

som om det vore fara för kyrkan , att i en fram-

tid blifva alldeles öfverhöljd och gjord otillgäng-

lig; ty Sandberget vid dess sida tillväxer be-

ständigt. Stadens öppna platser äro bevaxna med
alm och pilträd, hvilka träds stammar stnndom

äro helt och hållet betäckta med sand, så att blott

topparne äro synliga. På de ställen der sanden

na år mindre besvärlig påträffas stnndom, vid

gräfningar j- å 2 alnar från ytan, stengator, som
troligen räkna sin tillvaro från stadens blomstrings-

period i 14:de århundradet. Sydvest från kyrkan

ligga 3 å 4 kollar, hvilka ännu bära namn af

slottet, der ett väl befastadt slott fordom skall

hafva stått och på hvilket drottning Margaretha

ofta uppehöll sig och hennes son Olof dog. Mid-

sommarsdagen brukade bönderne resa till Falster-

bo för att offra; men denna offring har nu till

det mesta upphört. Orsaken till detta gamla bruk

låg i den vidskepliga tron, att den som på nämn-
de dag offrade i kyrkan, skulle blifva botad för

sjukdom, i fall ban redan hade någon, och försko-

nad derifrån under årets lopp, i fall han annars

skulle blifvit blottställd för sjukdom. Att de an-

sågo offer till kyrkan kunna förmå något sådant,

låg i inbillningen om Falsterbo kyrkas höga ålder;

ty den tron råder ännu hos allmogen, att kyrkan

stått öfver syndafloden och således varit uppbyggd
före denna verlds öfversvämning. Falsterbo udde

är den sydligaste delen af Sverige. I Falsterbo

skall äfven bafva varit ett Knuts- och ett S:t

Johannis-gille. Det förras sigill förvaras uti kyr-

kan, hvilken, något gammalmodigare byggd ån

andra kyrkor, icke är så obetydlig, jemförelsevis

med staden, samt år helgad till minne af S:t Ger-

trud. Byggnaderna bärstädes äro både sämre och

ftm in i Skanör; på begge ställena likväl upp-

förd* för det mesta äf klena lerväggar och kors-
virke under halmtak. Adr. Skanör.

Vfeleteraa, ett jernbmk i Hjorteds socken af

Kalmar län. Ägdes på 1760-talet af H. Bauman,
som med mycken kostnad och omtanke iståndsatte

braket, hvilket var mycket förfallet, då han blef

ägare deraf. Han uppbyggde smedjor, masugn,
mangård, byggnader för arbetare

, upprensade dam-
mar, förbättrade vattendragten, uppgräfde mossar
och kärr, upparbetade Åldebäcks grufva och höll

densamma i gång, anlade flera tusen famnar sten*

gårdar, m. m. och erhöll derföre af konung Adolf
Fredrik assessors namn, heder och värdighet, samt
upphöjdes i adligt stånd af konung Gustaf III år

1788, med namnet Liljenstolpe. Bruket lyder un-
der Falsterbo gods, har 2 härdar och 600 skepp:d

privil. årligt smide af eget tackjern. Hammar-
skatten är 6 skcpprd. Skeppar på Westervik och
Stockholm. Bruksstämpeln visar ett sammanbundet
H och B. Ägare: Joh. Tillberg.

Falsterbo-rer. Se: Falsterbo stad.

Valtxtraraj, Jolian von, hette förut Valts,
och var född i Augsburg, kom år 1628 i Sven-

ska kansliet, der ban slutligen befordrades till re-

gerings-råd i Pomern ocb adlades år 1648. Hans
tvenne söner Axel ocb Outtar blefvo friherrar

år 1710, då den förre var general-major och
landshöfding i Halland, den senare landshöfding i

Kronobergs län och dog såsom president i Wis-
marska tribunalet. Den förres son, Johan Joa-
ktnt, hade varit en af Carl XII.s krigare ocb tjenst-

gjorde vid det af hans farbror anförda rege-

mentet, deltog i alla Carls fälttåg från 1701 till

1709, var med vid Frauenstadt, Holofzin, Wiprek
och Pultawa, der han blef tången. Han var då

kapten vid Uplands regemente. Återkom först med
de öfrige rangarne år 1722. Dog 1753 i en ålder

af 67 år, såsom öfverst-löjtnant ocb R. af S. O.

Valu »ergrslaa;. Se: Stora Kopparbergslag.

*?ala-haajel. Dessa äro af en förträfflig beskaf-

fenhet och tillverkas i grufvan, der det smälta

blyet gjutes ned från dagöppningen och hinner i

luften formera sig till korn, som stelna innan de

hunnit bottnen. De som antaga en mera oregel-

bunden form, taga en sned riktning och upphem-
tas serskildt till omgjutning. Endast de runda

falla rätt ned.

Valu fcelaobrann » är belägen under Falu kungs-

gård och är en ibland de äldsta mineralbrunnar i

riket. Den skall hafva varit känd redan i mera än

100 år, ocb förmenas blifvit upptagen i doktor Stal-

hofs tid. Allt efter som de ofvan liggande my-
rorna blifvit aftappade ocb sänkte, har vattnets

mineralhalt mer och mer aftagit.

Fala kopparejrufva. Se: Si. Kopparbergs grufva.

Palm kmnajeajavel eller Mor, icke långt ifrån

Falu städ, har varit Dala höfdingsäte. Huset är

längesedan nedtaget. År 1621 ägdes denna gård

af en förmögen bergs-adelsman, Kristoffer Olofs-

son, som adlades af konung Gustaf II Adolf och

kallades allmänt i orten Gyllenknoster,

Vala-laf (Lichen falunensis), en lafart, hvilken fö-

rekommer på klippor och stenar öfverallt i de nor-

69

Digitized by



470 Palm Ut*

ra orterna, isynnerhet Tid Fakta, tamt kall bagag-

nas till färgning.

Vata Må*. Se: Dalarne
y
Stora Kopparbets* lån.

Valu» en ansenlig och folkrik bergstad, 33 mil

N.V. från Stockholm, och sate för madshöfdingen

öfver Stora Kopparbergs läa. Stadens namn skrefs

fordom Fablon, Fahln, Faalund. Vid riksdagarne

är dess nummer 13. Den hér till tredje klassens

stader. Dess sigill föreställer kopparberget och

deronder staden med omskrift: StgiUum Cuprimon-

tanat Civilatia Fahlun. Staden uppgår ej till nå-

gon hög ålder och anses gruadlagd år 1608. Utan

tvifvel var den i början en handelsplats vid graf-

van, hvaraf man velat barleda namnet, nemligen

af Fal (venalis). Kommg Carl IX utfärdade år

1609 de första privilegier för staden, bvilka ut-

vidgades 1624 af Gastaf II Adolf. Dock kan den

ej räkna sin början längre tillbaka än från år 164*1

,

då drottning Christinas privilegier utfärdades. Sam-
ma år fick staden egen jurisdiktion och styrdes i

början af en barggrefve eller öfver-borgmästare,

jemte 3 andra borgmästare. Efter 1683 var sty-

relsen uppdragen åt 2 borgmästare, och efter 1720
åt endast en. Henrik Martin Teet blef 1641 den

förste barggrefven. Vid staden saaimaastöta fem

stora landsvägar, och från hvilket håll man kom*
mer, går vägen ned åt staden, såsom i en dal,

der första intrycket, i afseende på belägenheten,

ej är det angenämaste i anseende till svafvelrö-

kens förstöraode verkan på all vegetation, särde-

les på vestra sidan, der malmrostarne äro beläg-

na. Anländer man till staden nattetiden oeh förbi

grufvan, så gifva de rykande och med blå låga

brinnande rostarne fullt skäl, att med Fransman-

nen Regnard kalla dem cavernts infernales. Lik-

väl har, på de senare åren, den minskade röken

mildrat detta intryck och växtligheten på östra

sidan om staden återtagit sitt välde. Stadens om-
råde är öfver 1 £ mil och bildar en oliksidig fyr-

kant, eller ömsintes af fyra raka linjer. Inom
denna rymd är äfven Stora Kopparbergs eller

Falu grufva belägen, således på stadens områ-
de. Folkmängden bar fordom varit större än

nu. Man skalle tro, att denna stode i förhål-

lande till koppargrufvans afkastning; men den

har hvarken minskats så hastigt eller betydligt

som grufvans afkastning, hvaremot förmögenhe-

ten hastigare aftagit. År 1760 var folkmäng-

den 5,180 och år 1845 var den 4,018. Den har

således minskat sig med 1,162 personer på 85 år.

De många öde tomterna och förfallna hasea vittna

äfven om en stad i aftagande. Stadens närings-

fång, såsom bergs- och uppstad, består i bergsbruk,

handel, handtverken, jordbruk, brännvinsbränning,

m. m. Den har god vinst på den transitohandel

med spannmål och viktnaKer, som bttkommer från

Westmanland och sedan försäljas till Däbocknar-
ne, äfvenså af de från Gefle, Westeras och Stock-

holm ankomne kramvaror. Fabriksväsendet är tem-
ligen obetydligt. I staden finnes ett pappersbruk,

en snusfabrik, 4 fargerier ock några andra handt-

verkerier. Af de 20 kopparhyttor, med sina

vattenfall och smältugnar, som fordom varit i

gång t drifvas nu endast 15; 6 af dem belägna

vi* den genom stadea Upanna åau Dam årisgaa

utgående kolskatte», 30,004 stigar, är delad på
hyttorna ; men dan afrad, sam betalas för sjeatva

vattenfallen, eller den aå kallade strönuafradea

,

6 1 skepprd koppar, är staden tillslagen oeh åtgår

till magistratens aflöaing, hvarjemte staden äger

2 hyttor. Byggnaderna i stadea, med nndanftg

af några stennäs och några uppförda af slagg,

äro af träd, sällan mer än en våning, och

lika sällan brädbeklädda. Ehuru rödmålade haf-

va de bHfvit svarta af svafvelröken. Denna rök

har derjemte på byggnaderna dan verkan, att

ingen mask eller röta förtar stockarna, hvadan
man får se flore hundrade år gamla hus. Kand
stadens byggnader utmärker sig landstwfdmge-

bostället, nppbygdt 1762 af rådman Engström och
köpt af friherre Nordin, den tid han var lanés-

höfding, samt af honom försåJdt till kronan för

20,000 R:dr B:ko. Dessutom märkes: radhuset,

bergslagets magasin, lasaretts-, kurhus- och hospi-

talsbyggnaderna, landskansliet, kopparvågen och

theaterhuset. Staden har tvenne kyrkor, Christinas

kyrka och Kopparbergs kyrka. Den förra hör till

1 kl. reg., är belägen vid Stortorgets Östra sida,

började byggas 1642, efter Nikodemus Tessins rit-

ning, och blef färdig 1659. Den har sitt namn
af drottning Christina, som år 1635 köpte grand-

platsen dertill och dessutom skänkte den flera bi-

drag. Tornet hade fordom en Göthisk spira, klädd

med koppar, af 121 alnars höjd; men förstördes

1711 genom åskeld. Kopparbergs kyrka, som till-

hör landsförsamlingen, hvilken är annex till stads-

församlingen, ligger inom staden och förmodas va-

ra bygd i medlet af 14:e århundradet (se vidare:

Kopparéeres socken). Bland märkligaste offentliga

inrättningar i staden äro: en högre lärdoms-sfcola,

stiftad af drottning Christina, den har fyra klas-

ser och en apologistklass
; praktiska bergsskolan

(se: Btrgtskolan i Falun) ; en sparbank, inrättad år

1825; en privatbank, grundad 1836. Staden kar

254 bus och tomter och 946 tonni. jord. Dess

jarisdiktioner äro gmfve- och rådstuga-rätt. Käm-
nersråtten upphörde år 1819. Genom sina privi-

legier af år 1741 är staden befriad från båtsmans-

håll. — Man har i en trakt af staden, som kal-

las vestra Falun, anmärkt en gård, der år 1692
ett utskott af banken varit nedsatt, för att fam-
na förlag åt kopparverket; men detta har seder-

mera bl ifvi t indraget. I aamla herrefården invid

den så kallade Boravindsbyttan , har BornehfUe§érd

varit belägen, hvarest konungarne Johan BI, Carl

IX och Gustaf II Adolf uppehållit sig aader ama
besök i orten, oeh hvarifrån de itfärdat flera koaajL

bref. Ax 1743 sammankallade den upproriske Dal-
allmogen alla socknar i Stora Kopparbergs läa,

att den 8
' Juni samma år infinna sig i Falun (se

härom: Deluppror).

PaUuit, ett sateri i Strö socken af Westerrgötk-

land (se: Undkoimen\
Falun!t, en mioeralfamilj , hörande till slägtat

silikater, hvaraf flera arter förekomma uti Fala
grufva, neml.: Oron Pahtnit, som är kristalliserad

-med rfaombaedriska, fyrsidigt ptiamatiska armsöV

former, till färgen orent olivgrön, sällan oljegul,
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ii iliMW^aftnlhagffliWgif , t IrfotUt matt, svagt

^taaasde^ genomskinlig' i Små splittrar, i större

. outttf ogenomskinlig, repas af stal, sällsynt. itoif-

pri Foåtnt/, Wsuai/ körtelformig cylindrisk, närman-

de 4% 4iH prismali.sk isen » med kristallinisk ge-
immskisnmde kina, kvit eller kviftgrön. Hård
Fmsmnéi (se: DkMraU). Smrtgrön ock wart Falu-

nU, vanligen nmerf, stundom af fyrsidig prisma-

ttsk, merendels körtellik form, med tätt ojemat

brott, svagt vaxglänsande, repas af stal.

Vårtet eålfvevYevb är kelaget invid Falun. Ko-
sang Gestaf III tecknade, vid sitt besök i gamla
rådsalen i Stora Kopparbergs grufva, d. 20 Sent.

1788, sitt bifall till silververkets inrättande, ock
att det finge kallas konung Gustaf III:s sitfververk,

bvarefter privilegium derpå utfärdades af samme
konung d. 12 Nov. 1790, kvilket jemv&l utsträck-

tes till en guld-amajgamations-tnrättntng , vid be-

rörde verk. Ar 1827 vennos bär 3 lödiga mark
16 lod guld, 556 löd. mark 15 lod silfver och

110 skepp:d bly. Viktriolen tillverkas bär af

grufvevattnet , bvarvid ett graderverk begagnas;

svallet genom röstning af svafvelkis, bvilken till stor

mängd finnes i grufvan, och rödfärgen genom de

söndervittrade gamla varpens slamning och bränning.

Valu skJippav kallades i fordna tider, medan den

Romerska hierarkien var mägtig i Sverige, den

spannmål, bvilken biskopen i Skara tog såsom lön

nr sitt stift. Namnet härleder sig frän ortbenäm-

ningen Falköping, emedan biskopen höll sin upp-

börd i denna städ, då marknad därstädes inträffade.

Vårta viktriol- , evstfVel- ock rodfttrgeverau
År 1748 d. 12 April blef bergskollegium genom
konungens bref anbefaldt, att befordra en viktrioh-

sjvdnings-inrättninf vid Stora Kopparberget Ge-
echwornern, sedan bergsfaanptman A. Lundström, in-

gick aftal med bergs-rätten om anläggning af ett

dylikt verk, bvilket påbörjades d. 3 April 1749
ock fulländades d. 20 Dec. samma år; men blef

efter \\ år åter nedlagdt. År 1762 gaf bergs-

kollegium grufve-rätten tillkänna, att det hade

anmodat bergsrådet Anton v. Schwab, att gå bergs-

laget tillhanda med råd och uaderrättelser, bvilka

kunde vara nödiga for att tillvägabringa inrättnin-

gen. Lundström träffade då å nyo, den 5 Maj

1764, afhandling med bergsrätten, så väl om upp-
tagandet af det gamla viktriolverket, som ny an-

läggning, dels af ett svafvet- ock rödfärgs-, dels af

ett precipitations~verk , favarpå privilegium erhölls

d. 17 Febr. 1767. Genom ett med bergslaget d.

18 Febr. 1773 ingånget kontrakt, kvilket, genom
ett senare af d. 20 Dec 1777, förändrades till ett

ständigt arrende, öfvertogo bergsrådet baron S. G.

Hermelin, assessor J. G. Gahn och bergskauptman

A. Polheimer verket, bvarefter detsamma blef vi-

dare utvidgadt. År 1818 taxerades det till en

tående-efgift Ull staten af hvart 30:de skeppid

svafvel ock grön viktriol, samt kvar 30:de tunna

rödfärg. Det har i senare åren lemnat en god
och betydlig tillverkning.

Vartsfl-å\, är 8 mfl lång ock utgör början till vestra

Dal-elfven.

*summ,~ ett längd- och ytmått, motsvarande 6 fot;

älven ett rymdmått för ved, samt då af olika stor-

bak, et alt en urna knhred moåsVarar en kubik-

farna, eller 3 alnar i längd, böjd ock bredd; en
fanan grolved deremer mnebåller endast 5 qvarter

i bredd. Uti bergstegeme bör åter en så kallad

akegsfamn inaebålla 3 £ aln i höjd och bredd,

och de till vedens uppmätande i städerna brakli-

ga famnar skola hålla 4 alnar i längd samt 3 al-

nar i höjd.

Wmuu Med detta ord betecknas i vårt språk det

ondas princip, de onda roagternas furste, och är

synonymt med det Hebreiska satan (motståndare),

och det . Grekiska ajefvul (förtalet). Man bar ve-

lat härleda ordet från det Grekiska Pan, Faun, m.

m., eller från det Germaniska Piandi, fanden, få-

nen, hvarigenom det skulle betyda: fienden, men-
niskoslägtets fiende, fienden företrädesvis; men beg-

ge bärledningarne äro troligen origriga. Den ur-

sprungliga betydelsen af fan var ej densamma som
fiende; tvertom öfversätter Ulphilas dermed det

bibliska JTi^ioo, bvilket betyder Herre och tillde-

las åt God, såsom: "Fan Gotb uns", d. ä. Herren

vår Gud, m. m. Derföre förmoda vi, att i det äld-

sta Germaniska språket fan eller fånen, bvilket

med mellanskjutet d sedermera blifvit fanden , fan-

ders, m. m., var någon benämning på det högsta

väsendet, och bar denna sedermera, genom de

kristnas opposition mot den gamla gudaläran, er-

hållit en motsatt, sin nuvarande betydelse. Yt-

terligare stöd för deana åsigt kan man bemta der-

af, att begreppet om en sådan hela mänsklighe-

tens fiende, en mot det goda fiendtlig magt, ej

fanns i de äldsta Germaners verldsåsigter. Det on-

das och godas principer voro ej bär så dualistiskt

söndrade, som t. ex. i den Persiska religionen, der

Abriman betyder fiende, och hvarifrån föreställnin-

gen till stor del inkommit i vår religion. Den
onde var snarare, liksom den nordiske Loke och

sedermera den Tyska Mefistofeles, en gudarnes tje-

nare. Märkligt nog framstår äfven satan såsom så-

dan i bibelns äldsta skrifter, såsom i Jobs bok.

Vans* hade i äldre tider en dubbel betydelse inom

Svenska krigsväsendet. Den utmärkte både baneret

och sjelfva truppen ,
nemligen inom rytteriet. Detta

indelades i fanor, bvilka först under trettioåriga kri-

get förenades till regementen. År 1625 omtalas

forsla gången ett regemente ryttare) men detta

bestod af Tyskar. Sedan bildades Svenska rege-

menten på det sält, att nnder samma befäl sam-

manslogos flere fanor eller kompanier rytteri; ty

fana svarade till storleken emot kompani, och

erböll äfven standom detta namn. Eljest het-

te de äfven CorntU och Geswader. Deras styrka

förändrades tidtals. Erik XIV bestämde den Ull

300 man, Carl IX nedsatte antalet till 120, un-

der Gustaf II Adolf voro fanorna olika till stor-

leken, öfverhufvud 200 å 300 man. Fanorna

brukade, åtminstone på Erik XIV» tid, indelas i

fem qvarter ock bvarje qvarter i fyra rotar. Be-

fälbafvaren var ryttmästaren, ocb under honom

löjtnant och fendrik, samt avartermästare. Fen-

driken var ryttmästaren närmast och förde sjelf-

va baneret, löjtnant ocb vaktmästare tillsattes blott

stundom; men andra embetsmän under fanan voro

muosterakriftare, predikant eller kaplan, profoss,
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bårdskärare, ftnrer och tranetare. SjelfVa fanan

eller baneret var gjord af sidaatyg, tom kallades

Cartek.— I våra dagar ir sannat fana bibehållet

endast för sjelfva baneret, hvilket betraktas så-

som en medelpunkt för truppen, en symbol af dess

enhet, hvårföre äfven att svärja krigs-eden kallas

att svärja fanan. Efter den nyaste förordningen

äga regementerne att på fanan måla namnen på
de ställen, hvarest dé i krig särdeles utmärkt sig

emot likets fiender, såsom Narwa, Gadebusch,

s. v. Stundom bar ock händ t att Kongl. Maj:t

tillagt något regemente ett hederutandar , för dess

välförhållande vid något tillfälle. Btt sådant er-

höll Wendes artilleri för sin tapperfaet vid Gross-

Beeren, Dennevitz och Leipzig; likaså kronprin-

sens husar-regemente för Tyska fälttåget och träff-

ningen vid Bornhöft 1813. — Men fanor och stan-

narer brukas icke blott inom militären. Under ka-

tholska tiden hade kyrkorna sina fanor af religiös

betydelse; de buros i processioner, då reliker och

krucifixet fördes omkring kyrkorna och åkerfäl-

ten. De voro förfärdigade af tyg och målade

med helgonbilder och dylika föremål. Äfvenså har

ännu i dag Sveriges rike sitt riksbaner, hvilket vid

högtidliga tillfållen, såsom kröningar, föres i pro-

cession. Serafimer-ordeo har sitt baner, och en-

skildta samfund äga stundom fanor af egen upp-

finning. Så t. ex. bafva de studerande nationerna

vid universiteterna anlagt bruket af faaor, utaf

siden, med provinsemes vapen antingen måladt el-

ler broderadt. En del af dessa fanor äro förära-

de åt ungdomen af fruntimmer i dess hembygd.

Dessa fanor äro utmärkta för arbetets smak och
skönhet, samt erbjuda, på en gång samlade, en

särdeles vacker anblick.

Fans bibel. Uti kongl. bibliothekets i Stock-

holm dyrbara handskrift-samling förvaras en ko-
dex, hvilkeo, i anseende till sin storlek, fått namn
af Jåtteboken (Gigas librorum); men annars är all-

männeligen känd under namn af Fans bibeU Den
är skrifven på pergament, 1 £ Svenska alnar och
1 tum i längd, på dubbla spalter, och sirad med
ofantliga, utkrusade initialer och andra prydnader

efter medeltidens smak. Permarne bestå af half-

annan tum tjocka, med pergament utan och in-

nan öfverdragna ekskifvor, hvilka i de fyra hör-

nen äro beslagna med massiva mässingsplåtar. Detta

band är likväl yngre än år 1697, då handskrif-

ten vid slottets brand utkastades genom ett fön-

ster, hvarvid permarne sönderbrötos. Det gamla
bandet ägde, utom de nämnda messingsbeslagen, äf-

ven tvenoe grofva merlor af jern, med en jern-

kedja, genom bvilken boken fastlåstes. Den ena
af dessa merlor finnes ännu qvar, hvaraf man äf-

ven ser att handskriften i fordna dagar varit en

s. k. Codex Catenalus. — Rörande handskriftens

ålder kan man ej bestämma någonting med viss-

het. Den synes härleda sig från olika tider, och
de blad, hvilka äro skrifna med s. k. uncial-bok-

stäfver, torde näppeligen vara yngre in 9:de el-

ler 10:de århundradet. Äfven pergamentets utse-

ende styrker denna förmodan. Handskriftens öfri-

ga delar äro vida yngre, och härleda sig förmod-
ligen ifrån begynnelsen af 13;de århundradet* Det

år bekant, att tondskrifteu radarn år IM* belånas

i sitt närvarande skick, och redan då, för sia stor-

leks skull, betraktades såsom ett af veridens sju

underverk Cde septem wUraMlibus mundi"). Om hand-

skriftens öden känner man af en å främre peraan
befintlig, na mera nästan utplånad anteckning, att

densamma ursprungligen tillhört Benediktiner-nwn-

karne i Podlasitz; men i anseende till detta klosters

fattigdom blifvit pantsatt bas munkarne i abbots-

dömet Sedlitz (aåatie Sedlioensis). En lång tid där-

efter, sedan Benediktiner-orden nästan förlorat hop-

pet att återvinna denna kostbarhet, lyckades det

ärkebiskopen Gregorius i Prag, att förmå abbotea

Btwarus och Benediktiner-munkarae i klostret Braw-
now eller Brewnow år 1395, att åter inlösa boken

ifrån Sedlitz, sedan klosterbröderna i Podlasitz form-

ligen bifallit denna åtgärd. Anledningen till inlö-

sen var ingen annan, ån att abbotea i Brewnow
önskade bibehålla handskriften inom Benediktiner-

orden. Sedermera förvarades boken i klostret Brew-
now intill år 1594, då den, på abboten Martmi

befallning, fördes till Prag, hvarest den år 1648
blef tagen af Svenskarne vid stadens eröfrieg.

Handskriften innehåller en stor del af medeltidens,

i klostrens boksamlingar mera vanligt förekom-

mande theologiska, skolastiska och historiska lit-

teratur. Sålunda finnes der icke allenast Gamla
och Nya Testamentet, utan ock biskop Isidori XX
böcker de diversis materiis

, Josephi Antiquitate*

Judaica , JohsmnicH Johanrus (en lärjunge af Gale-

nus) arbete, de Phisica ratione, Cosmas Pragensis

Chronica Boémorum (går intill år 1125), m. fl. Sär-

deles märkligt är ett stycke, kalladt Experimentum

de Furto et Febribus, hvilket dels utmärker sig ge-

nom sin höga ålder, dels äfven genom sitt inne-

håll, emedan det utgör en samling af gamla, på
dålig medeltids-latin författade besvärjelser emot
spökelse, trolldom, sjukdomar, o. s. v. Sist-

nämnda blad prydas äfven med en å bran botten

målad bild af djefvulen *så förvirradt ryslig som den

i en munkfantasi kunnat tillskapas." Denna teckning

kan äfven anses såsom en personifiering nf menskli-

ga sjukdomar och lidanden. Emellertid bar målnin-

gen och en dermed förknippad sägen, åt närva-

rande handskrift förskaffat benämningen af Fems

bibel. Det förtäljas nera)igen att en munk, som
för något brott blifvit dömd till döden, räddade

sitt lif därigenom, att han, med djefvulens biträ-

de, fardigskrifvit boken på en natt. Kanske ligger

i sägnen äfven en dunkel nntydning, att uppsat-

sen skulle innehålla ting, hvilka icke vore för

hvar man tillåtliga att känna, eller med andra

ord, att den skulle vara ea s. k. Svartkonst-bok.

I sådan egenskap nar den allt ifrån dess öfVerfo-

rande till Sverige varit af det lägre folket be-
traktad med en viss fruktan, och blir äfven för den

bildade alltid märkvärdig, såsom ett af de fa hit-

tills bibehållna minnesmärkena af medeltidens i

klostren öfvade vidskepelse. Handskriften finnes

närmare, ehuru ej alltid tillförlitligt, beskrifven af

L. Hammarsköld i tidskriften Lyceurn, käft 01,
Stockholm 1811, 8:o, sid. 157—166.
WmnU Denna prestarliga slågt, af hvilken flera

ättlingar äro bekanta i dan Svenska lärdomshitte-
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rita, härstammade från Fastas gård ! Nerpes toc-

ken af Österbotten, fllkaai tat kom först öf-

Tor tiU Sverige, såsom ea flykting undan Ryssar-

Bet härjningar. Han var då kyrkoherde i Malaxs
pastorat, men fiek i stållet Alfta i Helsingland

,

dar han dog år 1746 i 70 års ålder. Hans äld-

ste son

Wwusé* Mikael , röjde, såsom ang, ganska ut-

märkta predikaregåfvor, men tillika en kroppslig

svaghet, som icke bådade någon lång lifstid. Beg-

ge förutsägelserna gingo i fullbordan. Kallad till

huspredikant hos öfver-ståthållaren baron Fuchs,

•ch af denne rekommenderad vid hofvet, fiek han

predika därstädes, och följden blef hans utnämning

till hofpredikant, en på den tiden ovanlig utmärkelse

för en 29-årig man. Biskopen i Götheborg, Wal-
lin, som hörde honom med välbehag, sade likväl,

då han märkte hans bröståkomma: "denne predi-

kanten har en predikant i sitt bröst, som predi-

kar allvarsamt för honom, liksom han för oss."

Är 1752 blef han kyrkoherde i Eskilstunas, Klo-

sters och Fors
1

pastorat i Södermanland, och träd-

de i äktenskap med sin fordna elevs, borgmästaren

Ströms i Stockholm dotter; men dog redan d. 7

Nov. år 1754, endast 36 år gammal. Hans lef-

verae var lika rent och vackert, som hans andliga

föredrag. Han har efterlemnat flera predikosam-

lingar. Hans son

tat) Krlk Mikael » var knappt tio månader

gammal vid faderns död; men hans farbror, se-

dermera domprosten i Westerås (se nedanföre),

blef honom i faders ställe och drog den sorgföl-

ligaste vård om hans uppfostran. Primus vid ma-
gisterpromotionen 1776, gick han genast såsom

e. o. bibiiothekarie-amanuens i tjenst vid det uni-

versitet, som han under hela sin öfriga lifstid var

ämnad att tillhöra, och der han, vid 27 års ålder,

blef historiarum professor, visserligen en rättvisa

mot honom, men en orättvisa mot bans högt för-

tjente medsökande Hallenberg. Sju år senare er-

höll han Alunda och Morkarla till prebende, blef

theoL doktor, ledamot af N. 0. och af vetenskaps-

akademien, tog afsked som Emeritus 1816 oeh

dog d. 24 Okt. 1817 i en ålder af 63 år. F.

var en flitig historisk författare, och har utgifvit

en mängd skrifter i sin vetenskap, samt deribland

328 disputationer. Bland de öfriga märker man
isynnerhet: Kort utkast titt Gustaf II Adolfs histo-

ria, 2 delar; Föreläsningar öfver allmänna histo-

rien, 8 delar, samt öfver den Svenska, 5 delar;

En fortsättning af Lagerbrings historia, hvilken lik-

väl ej gick längre än till 1497; redaktionen af

Serptores Rerum Suedcarum MedU Avi, m, fl. Man
förebrår hans skrifter torftighet i stil, jemte bri-

stande kritik och logisk hållning; men deremot

äro de uppfyllda med anekdoter, hvilka ofta göra

dem ganska underhållande.

Wmm* 9 Jtofcam Mikael 9 den föregåendes farbror

oeh Mikael Pants yngste broder, var född i Alf-

ta d. 14 Okt. 1735. Då han föddes, hade haas

föräldrar förut 14 lefvande barn, och derige-

nom blef hans studiitid åtföljd af mycket armod
och många svårigheter. Han promoverades till

magister år 1758. Utmärkt af sitt vackra yttre,

sitt angenäma umgängessätt oeh sina poetiska

anlag, hvilka yttrades i de båda samlingarna:

Ofningar af Sällskapet Vitterlek och Vitterhets-

nöjen, i hvilka Elers, Bergklint, m. fl. delto-

go. Då han hade den lyckan att bli ambassad-
predikant hos öfverste-marskalken grefve Horn,
när denne afhemtade kronprinsen Gustafs brud,
samt därefter pastor vid lifdrabant-korpsen och
skeppspredikant hos hertig Carl vid dess öfnings-

expedition till sjös år 1769, borde man väntat, att

- F., hvilken ansågs som en af landets ypperste pre-
dikanter, skulle vinna en hastig befordran. Så-
dant skedde likväl icke. Den kom dock, ehuru
fördröjd, år 1772, då han på en gång blef theol.

doktor, hvartill han promoverades på sjolfva sin fö-

delsedag d. 14 Okt., och domprost i Westerås. Detta

och Nordstjernan, hvarmed han pryddes år 1789,
var höjden af hans yttre utmärkelser och s. k. lycka.

•Han vann deremot år 1798 en, hvilken väl kun-
de anses som en degradation, emedan den var ett

steg nedåt i värdighet, men ett ekonomiskt steg

framåt, då han utbytte domprostenet mot Lek-
sands pastorat. Financielt betryck förmådde ho-
nom dertill. Detta betryck hade likväl en vacker

orsak i hans välgörenhet. Sjelf utan barn i sina

begge äktenskap, blef han flere medellöse ynglin-

gars fader (se: Chorams) och många fattigas tröst

och tillflygt. Han dog här d. 27 Febr. 1813.

Bland hans skrifter nämner man med särdeles be-

röm: Salighetens ordning till de enfaldiges tjenst,

egentligen utgifven till hans församlingsbors be-
gagnande; men äfven använd på många andra

ställen. Han hyste en varm tiilgifvenhet för Gu-
staf Hl, och denne konungs tragiska död gjorde

ett djupt och outplånligt intryck på honom.

Varbttte (mythol.). En jätte. Han hade till maka
Löfeja, som Eddan kallar Löfö, och blef med hen-

ne fader till Loke, den onde Åsen.

Fardaf kallas den dag, då ett boställe afträdes

till ny boställs-innehafvare. Den beräknas olika

för olika klasser, och infaller för preste-ståodet

den 1 Maj, så att t. ex. ea afliden innehafvares

sterbhus behåller lön och boställe intill nästkom-

mande 1 Maj, utan afseende på den nådårsförmån

,

hvilken sedermera kan beviljas. Vid arrenden af

fastighet på landet räknas den 14 Mars såsom far-

dag. Inom militie-staten njuter den afskedstagan-

de soldaten, eller, om han är död, dess sterbhus,

besittningen af torpet och dervid växande gröda

intill Mickelsmessotiden, i fall afsked eller dödsfall

föranledt ombyte af boställshafvare efter Vårfru-

dagen; men sker detta efter Michaelistiden, så är

nästa Midfasta fardag. I städerna är den sista da-

gen i Mars månad bestämd till fardag, och likaså

den sista i September. Äfven vid förpantad jord-

egendom räknas fardag och likaså vid utmätnin-

gar, så att den, som underkastas utmätning, får,

om han ej äger annat hus och hemvist , sitta qvar

på landet i tre månader och i staden till nästa fardag.

Värdhem, en socken med Linde och Loistad,

kör till 2 kl. konsist, är belägen i Fardhems ting

på Gettlaud, Wisby stifts södra kontrakt, 4^ mil

S. från Wisby. Kyrkan är byggd af sten år 1049.

1 gamla griftför klrstädes bar man funnit åtslul-
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liga fornsuker. — Socknen bratår af 9f uti. och

kar 31 S invånare. Dess areal utgör 4,050 tuan-

iand, af bvilka 780 äro sjöar och kärr.

Vardhemi tls&aj på GotHand, innefattar socknarna

Fardhem, Linde, Loista, Levide och Gen». Ef-

ter gamla Wisby-lagen har hårttades varit fristad

för mandråpare.

FarcMhec eHer FArfBibtek, Ceetg » var

öfverfältberre för de trupper Sigismund år 1508

förde med sig emot Svenskarne, och hvarmed han

hoppades kufva deras motstånd och komma i lugn

besittning af tbrönen . I traffningen vid Stegeborg

red han fram till Sigismund, förde på spetsen af

sin lans en Svensk soldats afhuggna hufvud, samt

bad konungen, att fullfölja de vunna fördelarna

och icke slåppa segern ur händerna. Härtill sva-

rade Sigismund: "Tror du, att du har öfvervunnit

hela Sverige i det der hufvudet?" Han låt Carls

trupper obehindradt draga sig tillbaka och öpp-

nade underhandlingar i stället för att fortsätta

striden.

VargaJt» Peder RAfvaldntn till Erstavik,

riksråd och lagman i Södermanland år 1495, un-

dertecknade år 1499 en förlikningsskrift med borg-

mästaren och rådet i Stockholm, "om eth Sancte

öriens landhgots, hetandes Skogsö, ligghieades sun-

nan widh har stekit i Swartalötzt heridh i Brenne-

kyrkia sokn.
n

Varh«lt, en socken, med Jonstorp, belägen i

Luggude kontrakt och härad af Lunds stift och

Malmöhus län, l£ mil V.S.V. från Bngelholm, vid

hafvet. Socknen bör till 3 kl. reg., består af 17£
mil. och har 865 invånare. Dess areal ntgör 4,065

tnnnl., af hvilka endast 4 äro sjöar och kärr.

Adr. Engelholm.

Varlsige» annex till Knutby, beläget i Närding*

hundra kontrakt af Upsala stift, 4J mil O.N.0.

från Upsala. Socknen består af 31 f mtl. och

har 848 invånare. Dess areal utgör 12,56? tunn!.,

af hvilka 820 äro sjöar och kärr. Adr. Stock-

holm, Rånäs.

Varled. Se: Kungsådra.

Vaunreo» faren, blecka, blicka (Gyprinus farenus),

en mjukfenig fisk af brazenslägtet, som förekom-

mer i åtskilliga sjöar i medlersta landskaperna

,

äfvensom i vikar af Östersjön.

Vara fcsstt, kallades ett af tornen på Bohus ford-

na fästning.

Värsta, landtegendom om 1 mtl., i Ytter-Järna

socken, har tillhört slägterna v. Scheven, Suther,

Lindegren, Bucht och Lovisin.

torstorp* annex till Hästveda, är beläget i Östra

kontrakt af Lunds stift, samt Vestra Göinge hä-

rad (då deremot modersocknen ligger i Vestra Gö-
inge härad af Christianstads län), 4£ mil N.V.

från Christianstad. Kyrkan, som utvidgades för

ett par årtionden sedan, är väl underhållen. Här
finnes sockne-ordning, fattigvård och serskild t

brandstodsbolag. Dessutom märkes; en /läderfa-

brik, samt tvenne smärre egendomar G*mmai$iorp

och Boa, begge tillhörige bönder. Socknen består

af 24 * mtl. i skogstrakt med större myror ooh

mossar. Läget är emellan moderförsamlingen , samt

nen fiskrika Luhrs sjö. Den har omkring 1,400

hrvåaare. Areals utgör 11,900 tamaL, af krita
750 äro sjöar ock kärr. Adr. Christian*tad. •

nTstretsrp eller Vsurtorm» frilse-säteri i Småland.

Se: iVyea* socken.

u?sMrtjne> Svenska handelsflottan, med undantag af

fartyg under 10 läster och öppna eller halfdäeka-

de, består för närvarande (1846) af 1,18? diverse

fartyg om tillsammans 68,007 läster. Jemfor man
dessa siffror med favad föregående area utvisa, in-

hemtas, att denna flottas hafvudsakåiga tillökning

skett ifrån år 1837, då fartygeas antal steg till

endast 903 st. om 49,114 läster. Ar 1839 ut-

gjorde de redan 991 st. om 54,548 läster; år

1841 hade de stigit till 1,084 st. om 67,003 lä-

ster; år 1843 hade fartygens antal minskats med
8 och utgjorde då 1,076 st; men lästetalet af

dessa öfversteg dock 1841 års och utgjorde 68,919
läster. År 1845 visar sig en betydlig minskning

emedan fartygens antal då endast var 986 st. om
66,795 läster; men år 1846 hade antalet af beg-

ge åter ökats, såsom ofvan synes, dock uppgick

detta ej emot 1843 års. Stockholms handelsnot-

ta visar isynnerhet ett starkt aftynande, hvilket

synes af följande utdrag öfver antalet af de far-

tyg, som tillhört hufvudstadens redare.

År 1804 funnos 255 fartyg, utg. 21,059 läster.

» 1817 281 » 23,746 »

• 1818 258 • 20,837 •

1819 252 A 20,680 »

A 1825 207 • 16,586 •

• 1826 211 • 17,144 •

• 1831 171 • 13,874 •

• 1835 127 • 10,136 »

» 1837 122 • 9,675 •

1839 124 • 10,303 •

• 1841 157 » 13,911
• 1843 146 » 13,550 »

1845 130 • 12,000 •

» 1846 125 • 11,405 •

Af dessa 125 tillhörde de flesta och drägtigaste

handelshusen Tottie & Arfvedson, Kantzow « Biel,

C. F. Bohnsledt j:r, J. Bergman 0:son, Loven *
komp. samt Pauli 4t komp. — Götheborg har 104
fartyg om 10,724 läster. Af dessa äga J. Dick-

son & komp., J. G. Grönvall & komp., C. G. Länd-

berg, G. Melin och 0. Wijk de flesta. Gefie har

101 fartyg om 10,599 läster, de flesta tillhörige

Elfbrink Norman 4t komp. samt D. Elfstrand It komp.
Dernäst äro städerne Uddevalla, som bar 111 far-

tyg, med endast 3,924 läster; Kalmar med 99 far-

tyg om 3,633 läster; Wisby med 61 fartyg om
2,418 läster; Hernösand 46 om 3,449 läster; Sunds-
vall 24 om 2,031 läster, o. s. v. Minsta antalet

har Landskrona, nämligen 2 skonerter om tillsam-

mans 73 läster. Dessutom finnas 887 fartyg ock
båtar om tillsammans 18,851 läster, tillhörige laadt-

män, de flesta inom Stockholms och Götheborgs
län, i det förra 245, i det senare 216. Af sta-

pelstädernas fartyg blefvo år 1844 till inrikes sjö-

fart använde 200 om tillhopa 5,485 läster. Frän
inrikes orter ankoromo samma år 5,153 lastade och

304 olastade fartyg. Till inrikes orter afgingo

5,091 lastade och 780 olastade. Från Sverige af-

gingo samma år till utrikes orter 3,668 Svenska
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fartyg om 166,266 läster och 1,767 Norska och
främmande fortyg om 163,122 låstor. Do tiH Sve-

rige aokossoo fartygens lastotal voro:

Norrige, ••••••••
Fioland •••••••••
Rytsland ••••••••
Danmark ........
Preussen • •••••••
Mekleoburg ••••••
Ljbeck
Hamburg .......
Bremen
Hannover o Oldenborg
NedetiSnderna
Belgien
Storbritannien o Irland

Frankrike
Spanien
Portugal
Sordinska riket v

Toakana • ./

Kyrkostaten (

Begge Sicilierne . • . •)

Algier
Förenta Staterna, . » •

Westindien. ••••••
Brasilien

Ostindien o. Australien

< SS
_>
Ut =

3 y

9 $
ST *

t
laifriIn

?• •5*

•
1

«• —" a
S- s O.

6,754 34,436 —
938 17,311

2.168 123 1,126 58
29,320 1.310 3,040 1,940
5,598 223 115 815
3,513 80 891

l ,öOr 205
2,825 106 1,005

1,372 160 54
570

3,057 72 740
5,641 2,283 563

10,699 9,924 596 6,457

5,007 9,352 2,005
5,050 377
3,460 94

1,744 504

266
1,839 113 249

200
3.626 119 439
1,745

101,763 58,071 10.122 | 31,046Summa

Do från Sverige afgångna fartygens lästet al voro:

Nornor .

Finland
Ryssland
Danmark
Preussen
AKklenburg
Lybeck • • • .

Ilamlmrg

Hannover o. Oldcnburg
Nederländerna . . . • .

Belgien

Storbritannien o. Irland

Frankrike
Spanien

{ _» i

i' Malta! !

et . « . , .

• •••••••I
Kyrkostaten

,

Begge Sicilierne . . •

Österrike » •

Turkiet
Algier
Ufrigadelaraf N. Afrika

Förenta Staterna . . . .

Westinflien
Brasilien

La Plata-provinscrne. .

o. Australien

C/5

5,887

1,318

1,109
28,92")

5,162

3,478

6,248
251

1,038

1,460
2.8.J7

14,283
9,944

2,953

4,307

1,380

1,399

122
34

4,624
60

3,908
60

3,379
293

1,807

9 44'J

772
160

58

247
1,449

22,458

18,596
1,008

1,904

_> 9 ~
J. ~.

w- 2= 2- 2_ 3
™ — ST

r =
o. — 3

- r—
1 2. 7

179
66

3,388
682
99

2,004

105

143
71

462
1,779

261

394 283

128

3,193 644

581 92

150
149

16,930

1,107

556
984

114
601
678

7,031

1,917

1,613

MfiU

Af dessa tr 1844 titt Sverige ankomna fcrtyg ve*
ro: 839 Norska, 468 Finska, 1 Ryskt, 17 Preus-

siska, 271 Danska, 21 Meklenbnrgska, 3 Lybeck-
ska, 6 Bremiska, 31 Hannoverska och Oldenburg-

ska, 18 Nederländska, 1 Belgiskt, 100 Storkritan-

smaka, 36 Franska och 8 Nordamerikanska.

Till utrikes sjdfart begagnades samma år föl-

jande antal fartyg från nedanoamnde stapel- och
sjöstader: Carlshamn 64, Carlskrona 22, Christian-

stad 1, Cimbritshamn 5, Falkenberg 2, Gefle 86*
Géthehorg 94, Halmstad 22, Haparanda 5, Hel-

singborg 7, Hernösand 24, Hudiksvall 4, Kalmar

64, Landskrona 3, Luleå 10, Malmö 38, Marstrand

25, Norrköping 17, Nyköping 7, Stockholm 12*,

Strömstad 9, Sundsvall 18, Söderhamn 11, Sölf-

vitsborg 1, Uddevalla 2, Umeå 9, Warberg 8,

Westervik 26, Wisby 66 och Ystad 15. — Nedan-

stående tabell utvisar närmare förhållandet emellan

städemos fartyg och lästetal åren 1837 och 1846:

Haparanda ••••••••••
Luleå
Piteå

Skellefteå

Umeå
Hernösand • •••••••••
Sundsvall ••••••••••
Hudiksvall
Söderhamn » .

Gefle

Stockholm
Nyköping . . . .

Norrköping» • . .

Söderköping o. underlig, orter

Westervik
Kalmar o. underlig, orter. .

Carlskrona
Ronneby
Carlshamn # » #

Sölfvitsborg •••••••••
Christianstad .........
Cimbritshamn
Ystad
Malmö
Landskrona
Helsingborg o. underl. orter

Båstad , Wiken ,
Höganas och

underliggande orter . . . •

Halmstad
Warberg
Göt beborg . .

Uddevalla o. underlig, orter

Strömstad o. underlig, orter

Gottland

Ar 1837. År 1846.

Fsr- Läste- Fsr- Läste-

»y*. tal. tal.

4 273 6 439
11 617 13 743
6 234 7 244

11 691 9 637
14 759 24 1,405

28 1,397 66 3,948
25 1,960 24 2,031

9 383 10 647
10 783 12 1,010

102 7,620 101 10,599

122 9,675 125 11,405
10 210 12 293

882 19 955
*5

218 39 731
32 1.527 41 2,848
55 2,012 99 3,633
19 722 22 937

175 9 234
25 1,160 21 1,029
7 174 8 232
5 121 5 142
4 97 10 199

23 880 17 619
40 1,376 45 1,839
4 111 2 73
16 313 47 806

20 864 40 1,191

14 955 20 832
8 327 10 463

72 6,354 104 10,724
86 2,841 120 4,291

12 343 39 1,310
70 3,060 61 2,418

903 1 49,1 14 1187|68,907Summa

Är 1845 fnunos i Sverige 42 ångfartyg mod
tillsammans 1,930 hästars kraft År 1843 stran-

dade 15 Svenska och 34 utländska fartyg vid

Sveriges kuster. Af egna bosättaingar borgades 3

Svenska och 1 utländskt, med hjelp från kusten

12. Totalt förolyckade: 10 Svenska och 23 ut-

ländska. Medium taget af förolyckade fartyg på
Svenska kosten under do 5 från år 1837 efter-

följande åren, gifver 101 skeppsbrott årligen,

34 totala ffirissiiiagar. (So äfvon W*0
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VmI, Ulf* af Folkunga-slägtea, blef först jarl

hos Kont den långe år 1229; men bekräftades, ef-

ter dennes fall, i sin värdighet af konung Erik XI

,

och bibehöll den, med konungens förtroende, till

sin död år 12£8.

Fasta betyder härads- och rådstuga-rätts intygan-

de och stadfastelse på afhandlingen om köp af

någon fastighet, som man tillhandlat sig. (Se vi-

dare: Lagfart.)

aFaata länge spar Intet brftd, d. v. s. fastar

man något länge, så äter man desto mera, då man
får tillfälle dertill.

Vasterna, en socken, belägen i Sjuhundra härad

och kontrakt af Stockholms län och Upsala stift,

2J mil V. från Norrtelge. Socknen består af 49 J
mtl. och har 1,547 invånare. Dess areal utgör

22,541 tunnland, af hvilka 3,320 äro sjöar och

kärr och 2,800 tunnland höra till ftärdinghundra

härad. Socknen hör till 3 kl. patr. och patronat-

rättighet en tillhör ägaren af Rånäs säteri, hvilket

är beläget i denna socken, utgöres af 2 mtl., har

tegelbruk och en vacker belägenhet. Här märkes

ock Rånäs bruk.

Fastighet. Innehafvandet af fastighet anses ofta

innebära en större säkerhet, att innehafvaren skall

uppfylla sina pligter såsom medborgare. Fast egen-

dom medför derföre, i vissa länder, egna politiska

rättigheter. Uti Sverige äger detta icke så myc-
ket rum , om man undantager bondeståndets repre-

sentationsrätt, hvilken dock ej kan sägas vara ett

företräde för fastighetsägare, enär i de öfriga stån-

den en stor del ledamöter finnas, utan att äga fa-

stighet. Besittningen af fast egendom utgjorde

grunden för Sveriges adel; men denna egendom

borde vara af en viss art, nemligen frälse. Men
till frälse kunde ursprungligen hvar och en för-

vandla sin egendom, om han iklädde sig den mot-

svarande förbindelsen, att utgöra rusttjenst. På
konung Johan Ul:s tid upphörde detta förhållande,

och nu uppstod en adel utan frälsegods; men rät-

tigheten att besitta egendom af denna natur var

ännu adelns ensak, och förblef det, ehuru ej utan

undantag, till år 1789, då förenings- och säker-

hets-akten gaf åt hvarje Svensk man lika rätt i

detta fall. Tjugu år senare, efter revolutionen

1809, afsade sig adeln sin uteslutande rätt att

besitta säterier, och nu äger således fullkomlig

jemlikhet rum i afseende på rättigheten att för-

värfva och besitta jord. Hvarje Svensk man, till

hvilken klass af medborgare han må räknas , är be-

rättigad att besitta fast egendom inom Svea rike,

å land och i stad, af hvad natur som helst. Men
andra olikheter emellan fastighet och lösegendom

stå qvar i lagstiftningen, och visserligen med rät-

ta, emedan egendomens olika natur påkallar oli-

ka stadganden, och ger åt innehafvaren olika in-

tressen och olika böjelser. I afseende på rättig-

heten att förordna om sin egendom, har innehaf-

varen större frihet, när egendomen är lös, än då den

utgöres af fastighet, och först i våra dagar har fa-

slighet på landet blifvit underkastad samma arfs-

lagar, som annan egendom. Man sökte förut, ge-

nom mankönets dubbla arfsrätt emot qvinnan, qvar-

hålla egendomen i slägten och hindra dess styck-

alog i alltför små dalar. SkOjnaden är i aUmås-

hot mindre emellan fast och lös egendom, än emel-

lan arfvejord och afiingejord, emedan den förre

icke kan bortgifvas genom testamente; men val

den senare. Deremot kan äfven arfvejord försäl-

jas; men i sådant fall äga hans alfvingar att, vid

hans död, erhålla ersättning för den försålda arf-

vejorden. Äfven emellan fastighet i stad och på

landet äger skillnad rum ; den senare är af samma

natur som lösören, och har af gammalt gått i arf,

utan att mankönet ärft dubbelt. — Mosaisk tros-

bekännare får icke utan Kongl. Maj:ts serskildta

tillstånd köpa fast egendom å Jandet, ej heller må

utländsk undersåte, som icke erhållit Svensk med-

borgarrätt, förvärfva och besitta fast egendom i ri-

ket, utan ett sådant erhållet tillstånd.

n?astfajlaetelan utgöra en af de olika slags utlå-

ningar, hvarmed rikets ständers bank förlägger en-

skildta personers rörelse. Banken lånar ut på pant

af lösören och på namn; men äfven på fastighe-

ter, och har så gjort redan vid dess första in-

rättande. Den s. k. Palmstrucbska banken, hvil-

ken var en begynnelse och föregångare till rikets

ständers bank, gaf lån på fastigheter till £ af vär-

det, likasom på vissa lösöre-artiklar. Sedan Palm-

strucbska banken ramlade och Kongl. Maj:t privi-

legierade rikets ständers bank, blef äfven denna ea

lånebank, ehuru på olika vilkor, allt eftersom fa-

stigheter på landet och i städerne bjödos i pant.

Enligt det första förordnandet år 1668 utlånades

på stenhus och fast egendom i Stockholm till högst

faalfva värdet; men på jordegods till £ af värdet.

Efter konung Carl XII:s olyckliga krig blef låne-

banken tillsluten för bristande medel; men öppna-

des ånyo 1731 till lån på lösöre-panter, och fyra

år senare äfven till fastighetslån. Något senare

mildrades vilkoren för låntagare, emedan många

heldre lånade af enskildta kapitalister, då bankens

fordringar på säkerhet voro för dryga. Detta

skedde år 1739. Tjugu år derefter hade rikets

ständers säkreta-utskott funnit, att den ökade till-

gången på fastighetslån blifvit missbrukad, och

penningarne använda icke till uppodling af egen-

domarne, såsom meningen varit, utan till inköp af

egendomar och andra behof, hvilka ansågos min-

dre nödiga. I följd häraf inskränktes fastighets-

lånen å jord till halfva värdet, och å fastighet i

städerna till £ deraf. I öfrigt försvårades äfven

lånevilkoren på flerahanda sätt, och följande året

1762 fann sekreta-utskottet skäl att upphöra med

utlåningarne. Med detta bankens tillstängande för

nya lån följde äfven uppsägning af de gamla , samt

i allmänhet en lagstiftning alldeles motsatt den

som varit följd sedan år 1739. Ny förvirring och

nya försök att afhjelpa densamma utmärkte dea

slutande frihetstiden. Bland dess åtgärder var äf-

ven bankens nya öppnande till lån på. fastigheter

år 1772. Då diskont-inrättningarne kommit i verk-

samhet, under konung Gustaf III:s regering, före-

nades äfven dermed fastighetslån. År 1790 erhöll

general-diskontkontoret rätt, att lemna sådana emot

5 proc. ränta och till £ af egendomsvärdet; men

i det allmänna diskont-verket, hvilket inrättades

år 1800, Wefvo fastigheter undantagna från låne-
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rättigheten. I våra dagar drifver banken, atom
diskont*visandet, äfven en sersktldt fastighets-läne-

rörelse emot inteckning. Sådana lån betalas på
33 år, medelst 2 proc. kapital-afbetalning årli-

gen; räntan år 4 proc, så att årliga betalningen

af denna ränta, jemte kapital-afbetalningen
,
utgör

sex för bondradet. I afseende på rättigheten att

erhålla lån gäller, att sådana gifvas hvarje Svensk

enskildt man; men ej korporationer och städer,

och till ett belopp af halfva värdet ntaf jordegen-

dom och ^ af hos i städerna, atom Stockholm.

Kapitalet som går i lån är 6,500,000 R:dr, hvar-

af 850,000 R:dr äro anslagne till lån för hos i

städerna, utom Stockholm. Tvåhundrade R:dr är

den minsta och sextusen R:dr den största lånesum-

ma, hvilken en och samma person kan innehafva.

Uteblifver den årliga inbetalningen försäljes panten

för bankens räkning. Utom dessa fastighetslån fin-

nas äfven andra, de der uppkomma genom öfver-

flyttning på rikets ständers bank af intecknade

skuldsedlar, äfvensom odlings- och skiftes-lånen

kunna närma sig naturen af fastighetslån , om lån-

tagaren, beldre än att ställa borgen, erbjuder ban-

ken såsom säkerhet inteckning i sin fasta egendom,
Vaetfnge marknad , en af de betydligaste, om
ej den betydligaste, af alla våra marknader, hål-

les i Christinehamn och börjas den 17 Mars. Dess

hafvudsakliga vigt beror derpå, att under loppet

deraf årets så väl stång- som tackjernspriser upp-

göras och hela landsortens tillverkning af dessa ar-

tiklar vanligtvis då bortslutas. Marknaden är i

följd deraf besökt ej allenast af alla ortens bruks-

ocb bytte-ägare, utan äfven af de betydligasto

Götheborgska handelshusens chefer eller ombud,
äfvensom af jernkontorets ombud från Stockholm,

för tillhandahållande af s. k. jernkontorslån, på
det att jerntillverkame icke må allt iör mycket
komma att bero af exportörerne, såsom förlags-

långifvare. Dessa ankomma dock vanligen först

sedan den egentliga varumarknaden, hvilken är tal-

rikt besökt af ortens allmoge och främmande hand-

lande af alla slag, slutats och den s. k. affärs-

marknaden utgör således en egen afdelning deraf.

Omsättningen är ganska betydlig samt uppgår till

flera hundratusen riksdaler, och de flesta öfriga

penninge -affärer för orten uppgöras vanligen då
äfven. För Cbristinehamn är denna marknad af

största vigt och stadens bestånd beror till en stor

del deraf. Detta utgör också orsaken dertill att

den ej, såsom ganska många gånger varit i fråga,

kunnat förflyttas till Carlstad och sammanslås med
vinter-marknaden derstädes, hvilket utan tvifvel

skulle vara af mycken fördel för rörelsen i all-

mänhet.

Vastlaff, fftctor. Under påfvedömet hade man
äfven i Sverige åtskilliga fastor. På onsdagar och
fredagar fick ingen äta kött. Man afhöll sig äf-

ven ifrån viss mat emot de högtider, helgdagar

och apostladagar, som hade sin förhelgd. Utom-
dess iakttog man sin vårfasta, sommarfasta, höst-

fasta och vinterfasta. Mea allt detta bortlades vid

reformationen. Folket misstyckte det och ansåg
alg harva orsak till uppresning, då konung Gu-

staf I, enligt Westerås recess år 1527, tillät, att

man åt kött pa de vanliga fastedagarna. Dalkar-

larne påstodo nämnde år, att de, som om freda-

garne eller lördagarne åto kött, skulle brännas,

eller på annat sätt straffas till lifvet. Men konun-

gen bevisade, på riksdagen i Strengnäs år 1529,
att det icke skadade, om maa förtärde kött eller

annan mat i fastan, samt att sådant ej var säll-

synt i andra länder, icke en gång i sjelfva Rom.
Vår evangeliska församling ogillar ingalunda fa-

stande, hvilket länder till underkufvandet af syndi-

ga lastar, och gör oss skicklige till bön och gu-

deliga öfningar. Vi hafva allenast afskaffat miss-

bruket, tvånget och vantron. Beslutet härom på
Örebro möte, år 1529, lyder: "Fastodagar hållas

icke i den acht, at tber skal skee Gudhi någon be-

synnerlig tjenst med, utan til att späkia vårt kå-

ta lekamen ther med.
n Då konung Gustaf I, år

"1544, påbjöd samPåldta åtta böndagar, lät han för-

stå att man skulle begå dem fastande. Erkebisko-

pen Laurentius Petri d. ä. föreställde rikets pre-

sterskap, år 1558, att de skulle förmana sina åhö-

rare till fastande och allmosor, på de föreskrifna

bot- och bönedagarne. Kyrkolagen af år 1571 ta-

lar om fastan sålunda: "Thet hafver varit plägsed

sättja besynnerlig Fasta, och kan thet ännu va-

ra lideligit, hvar ther eljes är rätt fasta, och

hålles utan vantro, och med beskiedelighet.
n

Uti

sitt påbud om allmänna bönedagar, ville konung

Gustaf II Adolf år 1612, att samma dagar måtte

användas med fastande, bedjande och Guds ords

hörande. Samma år förenade sig presterskapet,

att man på den serskildta bönedagen, som hölls

den sista Januari, skulle, efter de Niniveters exem-

pel, hålla sig utan mat och dryck, alt intill dagen

ändad var. Kyrkolagen af år 1686 innehåller, att

folket på långfredagen skall till fasta och nykter-

het förmanas. Våra årliga allmänna bot- och böne-

dagar kallas jemväl fastedagar; hvaraf nogsamt

skönjes öfverhetens uppsåt, huru sådana dagar bö-

ra firas. Såsom öfverlefvor af den påfviska fa-

stan före påsk, hafva vi ännu några namn i be-

håll; men de seder, hvilka dermed voro förenade,

äro längesedan aflagde. Nu för tiden firas fastla-

gen hos oss på följande sätt. På fastlags-sönda-

gen (se detta ord) begynner man predika Kristi

pinos historia (hvarmed fortfares intill påskveckan),

ett stycke uti hvarje predikan under veckan och

aftonsången i städerna, så att dess förklaring kan

vara slutad nti palmsöndagens aftonsång. På lan-

det hållas passionspredikningar onsdagar i annexer-

na och fredagar i moderkyrkorna. På flera stäl-

len, såsom i de vidsträcktare församlingarne inom

Vester-Nerike, hållas dessa predikningar lördags-

morgnarne i fastlagen, mellan andragångs- och

sammanringningen. Vår kyrkolag stadgar ock, att

ifrån fastlags-söndagen intill påskdagen, skall in*

nehållas med all musik, på det man, under nämnde

tid, må lefva så mycket mera stilla och indraget.

Från detta stadgaade år likväl orgelmusik undan-

tagen.

Fajtlafea kallas äfven den del af kyrkoåret, som

närmast föregår påskhögtiden, och räcker således i
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sju veckor, ifrån den s. k. fastlagd-söndagen intill

påskdagen.

Pastlaajs-sttadaar* På denna dag börjar passions-

predikan, eller föredragarfdet af Kristi pinos hi-

storia, bvarmed fortsattes intill palmsöndagens af*

tonsång. Några öfverlefvor från katholska ti-

den hafva vi ej denna dag; men endast några

namn i behåll. Uti 10:de kapitlet Jorda-bal-

ken af Uplands- och Helsinge-lagen kallas fast-

lags-söndagen fastegångs-söndag , emedan fastan då

gick in. Uti Westgötha-lagen, jordabalkens XIV
flock, kallas den köttsöndag , emedan man på den-

samma fick äta kött och fläsk. Tisdagen derpå

nämndes fettisdag (se detta ord), då man sista gån-
gen före påsk åt kött, hvarifrån man sedan af-

böll sig intill påskdagen. Följande dagen kalla-

des ask-onsdag (se detta ord).

Vastorp, en bondgård, i Tofteryds socken af Små-
land, hvilken fordom legat under Toftaholm, då den-

na egendom innehades af grefve G. Stenbock. Den-

na gård har vunnit en viss märkvärdighet genom
ett spökcri, som tillställdes derstädes år 1805, i

ändamål att upptäcka den person, hvilken om hösten

år 1802 nattetiden sönderslagit en ljuskrona i

sockenkyrkan.

Fat eller åm, ett rymdmått for våta varor, mot-
svarande 4 ankare eller 60 kannor. I bergshand-

teringen har denna benämning flera olika betydel-

ser, så t. ex. betecknas vid vaskverk dermed de

kärl, hvaruti malmsligen samlas; vid alnnbruk,

det kärl hvaruti alunen utkristalliseras; vid gruf-

vor och smälthyttor, ett slags tråg, som begagnas

till transporterande af småmalm, m. m. Ett fat

osmund motsvarade 20 lisp:d v. v. osmundsjern.

fat , niaasufat, kallas moessukläder på åtskilliga

ställen i Westgötha-lagen, såsom uti XIII flocken,

kirckbalk: "Heller skal präster u Mässufatum fara:

siukum at ltielpa, än han siunger eg Thigiande

mässV; det är, om icke presten håller på att

sjunga "tigiande messan", skall han lägga af sig

messkläderne, om han får bod ifrån någon sjuk.

Om det ordet fat och mässufat säger Stjernhjelm

uti sin Ordlängd:
n
Faat i. e. kläder, vet. Wat. Teut.

Wart, Messgewat, idem quod hic Messufat: Kyrck.

B. fl. 13. 3. i. e. Mässä-Kläder, Finn-Wate, Anglo-

Sax. Wäde. Kyrck. B. fl. 12. par. 5. "Taki öres

mun af fatum hans", i. e. tage till öres värde af

hans kläder. Alias Fat significat vasa, kärl, ut

Anglo Sax. Husl-Fatu, i. e. vasa sacra, kalk och

patén. — Af detta ord härleder sig ordet Fatebur.

Fatalier, eller laga tid, kallas den föreskrifna

tid, inom hvars slut någon offentlig handling må-
ste hafva ägt rum, så vida den skall gälla med
laga kraft. Så t. ex. är viss tid utsatt för an-
sökningars inlemnande till vissa embeten, viss tid

för bevakandet af fordringar, för förrättningen af

bouppteckningar, för serskildta slags åtal, o. s. v.

Vid beräkning af fatalier anses alltid en månad li-

ka med 30 dagar, rättare dygn, hvarföre ock fata-

lier rätteligen icke böra nämnas efler månader,

utan efter antalet af dagar. Att återgifva förlo-

rade fatalier är ett konungens prerogativ; men be-

traktas iéke såsom en handling af kunglig nåd, i

hvilket fall den borde afgöras af konungen i stats-

rådet, utan såsom en serskildt art af rättsfrågor,

hvarföre den handlägges af högsta domstolen. Ed

sådan fråga om återställandet af försaten tid, (år

ej väckas utan synnerlig orsak, och sker det i

oträngdt mål, är ej blott saken förlorad, utan

den klagande åläggas dessutom serskildta peo-

ningeböter.

FatbursiiJOn, en liten insjö, eller rättare ett träsk,

på Södermalm i Stockholm, nära Göthgatan, hvil-

ket, till skada för den kringliggande trakten, fatt

qvarstå att förpesta Luften, ehuru dess aftappnm*

eller igenfyllning i många är varit föreslagen och

äfven synes lätt verkställd, i anseende till dess

höga läge.

Fatebur, af fat och bur, ett rum der man för-

varar sina kläder och sin bästa egendom. Bildrikt

kallas människans hjerta en fatebur: "En god mca-

niska bär godt fram utaf sitt hjertas fatebar."

LttC XI, v. 45.

Vatekoallare , Wermlands-dialekt
,
betyder svarf-

vare.

Fateseera) vittra, kallas åtskilliga kristalliserade

kroppars egenskap, att, genom utsättande för lif-

ten , förlora sin kristalliniska beskaffenhet ock sön-

derfalla till pulver eller åtminstone blifva ogenom-

skinliga, hvilket härrör deraf, att de till en större

eller mindre del, eller till och med helt och hållet,

förlora sitt kristallvatten.

Fatiueutatke kapell i Åsele Lappmark, 12 »fl

V. från Wilhelmina kyrka, vid den 7 mil långa

Kultsjön. Här bor ingen prest. Pastorn i Wil-

helmina reser hit en gång i medlet af Juli och en

gång i slutet af September månad, for att hålla

gudstjenst med Fjäll-Lapparne. Då begrafvas åf-

ven deras döda, hvilka emellertid varit nedgräfda

i jorden.

Fattigas Vänner. Sällskapet "De fattigas vän-

ner" i Stockholm stiftades år 1826, till minne af

H. K. H. nuvarande kronprinsen Carl Ludvig Ea-

genes födelsedag d. 3 Maj samma år. Det kar

till ändamål, att, i mån af tillgångar, afhjelpa det

ögonblickliga behofvet hos de mest nödställda inom

hufvudstaden
, samt, åtminstone en gång om året,

söka anskaffa kläder åt någon del af bufvudstadeas

fattiga barn. Med undantag af något serskildt én-

mande ti 11 fallo lemnas inga understöd i penningar i

utan endast i matvaror och andra förnödenheter,

dock icke på en gång utöfver 3 R:dr B:ko. In-

komsterna bestå uti: inträdesafgift 1 R:dr 24 sk.,

dekorationsafgift 24 sk. och årsafgift 1 R:dr, allt

B:ko, jemte frivilliga gåfvor vid sällskapets sam-

mankomster. Af inträdesafgiften afsättes hälften

till dess fonden uppgår till 2,000 R:dr B:ko. Hvarje

aktad medborgare och medborgarioua, af hvilken

trosbekännelse som helst, äger att förena sig med

detta sällskap. Angelägenheterna ombesörjas af en

direktion, bestående af 7 personer, af hvilka en år

ordförande, en vice ordförande, en skattmästare och

en sekreterare. Dessutom har sällskapet en fattig-

kommitté, bildad af 21 inom detsamma valda le-

damöter, kvilken, fördelad på 7 distrikter, ombe-
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Sotjer allt, son rorer beetimmandet och utdelan-

det af understöden.

Vmttfsjdotne-ed kallas des edgång, då någon

besvärjer sin fattigdom, eller omöjligheten * att

kunna prestera vissa prestanda och förekommer

i 30 kap. 6 §. Rättegångs-balken, när någon ej

äger 500 dalers egendom*, men detta fall kan til-

lämpas endast af justitie-revisionen, och bör följ-

aktligen ej sträcka sig längre än efter lagstifta-

rens bestämmelse.

Fattig enkai en nti flera landsorter och äfven

uti Finland allmän folklek med dans. Ett antal

fruntimmer uppställa sig i en rad; den som före-

ställer enkan går främst. Alla dansa omkring golf-

vet under sång: "Jag fattig enka går och vandrar,

Många döttrar och ingen mag, Jag som andra."

Enkan stannar framför en af karlarne, och sjun-

ger, efter samma melodi, som till den förra sån-

gen: "Och viljen J min dotter ha? Så stig då

fram och gif henne ja, Ni som andra." En annan

uppteckning lyder: "Fattig enka på golfvet går,

Med många döttrar och ingen måg, Uti huset. Och
viljen J min dotter ha, Så stigen upp och gifven

godt svar, Med all ära!" Karlen väljer en bland

fruntimren, och paret följer efter raden. Deref-

ter fortsätter enkan, jemte hennes föreställda döt-

trar, sin vandring och sång, och paren fortfara att

•luta sig till raden, till dess ingen ogift dotter vi-

dare återstår. Leken slutas vanligen med en om-
dansning i ring. (Se: Arvidssons Svenska Forn-
sånger, Del. 111.)

aTattighar. År 1689 började en sådan under guds-
tjensten kringbäras i Stockholms kyrkor, att in-

samla allmosor för de fattiga. Det var den andra
håfven, emedan den första var anslagen för ser-

skildta ändamål: de af kyrkornas betjening, bvilka

hade densamma såsom en löneinkomst sig anvisad,

eller välgörande inrättningar, som fått en sådan

förmån sig beviljad.

Fattia; mBO kokar tunn vKlllneji han har li-

tet att taga af.

Fattig mani mat ar snart litens ringa för-

råd är snart förtärdt.

fattig utan »tar på strand! ett skämt, då

barnet begär något, eller man begär något af bar-

net. Handen räckes fram, och man upprepar: "Fat-

tig man står på strand, räcker ut sin torna hand!

Den som ger, skall få rida på en guldbäst upp i

himmelriket. Den som icke ger, skall fä rida på
en svart so, ända upp i skorsten!"

Fattigvård bar i Sverige, såsom i allmänhet i

hela Europa , blifvit ett föremål för beständigt vä-

xande bekymmer och de mångsidigaste omsorger.

De fattiges antal ökas och det är fara värdt, att

detta sker i större förhållande än rikets folkmängd.

År 1844 utgjorde de fattigas antal 90,194 perso-

ner eller ett fattighjon på 33 invånare i landet.

Största antalet förekom i Skåne, hvilket är det folk-

rikaste landskapet; det minsta i det glest befolka-

de Jemtlaud. Fattigvården behandlas såsom en kom-
aranal-angelägenhet och besörjes dels genom kon-
tanta bidrag, dels genom räntegifvande kassor,

genom fattighus, der ålderstigna, sjukliga fattig-

hjon oea barn underhållas, dels ock genom arbeta-

hus, der den fattige försäkras om arbetsförtjenst.

En del af de böter, hvilka ådömas vid domstolar-

ne, tillfaller ock de fattige, äfvensom £ proc. af

inventarii-snmraan vid bouppteckningar. Vid 1844-

45 årens riksdag aaslogo ständerna 30,000 R:dr

B:ko till fattigvården.

Faurås, ett härad i Hallands län, håller omkring

7 qvadratmil och innefattar 15 socknar, nemligen:

Fagered, Ullared, Källsjö, Gälla red, Gunnarp, Okora-

me, Köinge, Svartera, Winberg, Stafsinge, Ljung-

by, Alfshög, Sibbarp, Dagsås, samt Morup, hvil-

ka tillsammans utgöra 415 mil. med 11,878 invå-

nare, och en areal af 139,666 tunnland, af hvil-

ka 10,665 äro sjöar och kärr. Den delen af lan-

det , som gränsar intill Elfsborgs län , är i allmän-

het bergig och skogbevuxen. Mot bafvet jemnar

sig landet till en betydlig slättmark af någorlun-

da bördighet. Denna del lider likväl stor brist

på skog. Gällared, Gunnarp, Ljungby, Alfshög,

Winberg, Stafsinge och Morup tillhöra Halmstads

fögderi,' de 8 andra fögderiet Warberg. I före-

ning med häraderne Himble och Årstad utgör det-

ta härad en domsaga.

Faxaholm, Faxeholm eller Faxehme» ett

befästadt slott i Helsingland, icke långt ifrån den

i senare tider anlagda staden Söderhamn. Slot-

tet bar varit väl förvaradt med murar och för-

skansningar, hvilket icke endast dess lemningar

utvisa, utan ock omtalas af historien; ty drott-

ning Margaretha hade fått under sig hela Sve-

rige med alla dess slott och borgar innan hennes

folk kunde vinna Faxaholm, hvilket, enligt Messe-

nius, ej skedde förrän d. 9 Okt. 1389. Då En-

gelbrekt rest sig för att afskudda det Danska

oket, sände han riddaren Erik Puke att angripa

Faxaholm, som då innehades af Danskame. Puke

jemte en Elof Diekne belägrade äfven slottet, samt

eröfrade, brände oeh förstörde det. Huruvida det-

ta föste sedermera förbättrades är okändt.

Faxe. Slägten bärstammar från Seeland, der stam-

fadern Göran Faxe föddes i staden Faxö. Så-

som kyrkoherde i Skabersjö och kontraktsprost,

var han en af de deputerade, hvilka år 1662 un-

derskrefvo Malmö recess. Hans trohet mot Sven-

ska regeringen ådrog honom flera förföljelser un-

der Carl Xl:s krig, och han skulle af Danskarne

föras som fånge till Köpenhamn år 1675, då han

förskonades på hustruns och isynnerhet sonen Wil-
helm* förböner, hvilken sistnämnde erbjöd sig

att följa med dit i faderns ställe. Detta erbju-

dande antogs; men hans sonliga uppoffring belöna-

des med fribeten efter tre månaders fångenskap.

Han efterträdde sedan i embetet sin fader, hvil-

ken dog år 1681.

Faxe, Jakob Wilhelm* histor. professor i

Lund, kyrkoherde i Qvistofta oeh prost öfver Rönne-

bergs kontrakt, sonson till ofvannämnde Wilhelm F.,

död år 1790 i nära 60 års ålder, var en utmärkt

själasörjare oeh bar ntgifvit åtskilliga skrifter,

såsom: Det ädlast* hjerta i qvinnoöröst, Kort vég

till öfvertygelse om Christna religionens sanning, Sam-

mandrag af Bibliska Historien, m. bl Hans bror
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Vsuce, Arvid f promoverades till medicin* doktor

i Land år 1760, och bivistade följande årets ex-

pedition på örlogsflottan, samt belägringen af Kol-

berg, blef 1771 provincial-läkare i Blekinge lån

och 1779 förste amiralitets-läkare i Carlskrona,

der han dog af stenplågor d. 10 Maj 1793 i sitt

60:de år. Ledamot af vetenskaps-akademien. Har
ntgifvit åtskilliga ekonomiska skrifter, särdeles En
beskrifning öfver tillverkningen af stenpapper, hvar-

på han erhöll patent. Hans son

Faxe, Carl Arvid, född 1766, öfverfalt-läkare

Tid örlogsflottan och R. af W. O., hemsöktes vid

äldre år af samma olyckliga sjukdom som hans

fader, hvilken slutade hans Hf i Köpenhamn d. 2

April 1821, sedan han förgäfves*undergått opera-

tion. Hans son

Faxe, Arvid Oustaf, född 1799, revisions-

sekreterare, år 1844 justitie-kansler och 1845 in-

kallad i konungens statsråd, R. N. O.

*?axe, Wilhelm, son till professorn och kyrko-

herden i Qvistofta, Jakob Wilhelm F., född der-

städes d. 18 Maj 1767, blef vid 20 års ålder ma-
gister och 1793 prestvigd, då han förordnades att

förestå andra theol. professionen i Lund, blef 1800
adjunkt i Österländska och Grekiska språken, hvil-

ken plats han behöll, ehuru han år 1804 blef

kyrkoherde i Soderhviddinge och Annetöfs pasto-

rat, år 1809 theol. professor och seminarii-direk-

tor samt 1811 biskop i Lunds stift och 1845 till-

förordnad akademiens kansler, till dess H. K. H. kron-

prinsen emottog kansellariatet, theol. doktor, K. af

N. O. och R. af Carl XIII:s orden, ledamot af vit-

terhets-akademien , har utgifvit åtskilliga predik-

ningar och andeliga tal, En beråtUUe om fom-
famningar på ön Hven, Program vid Lunds dom-
kyrkas jubelfest d. 1 Sept. 1845, och i domkyr-
kan hållet tal i 79:de året, o. s. v. Hans son

Faxe, Jakob, född d. 21 Juli 1796, död d. 27
Mars 1827, såsom docens i Grekiska litteraturen i

Lund. Begåfvad med utmärkta anlag, var det de-

ras förtidiga utveckling som försvagade hans hel-

sa och påskyndade hans död. Hans blygsamhet var

lika sällsynt, som hans anlag. Så t. ex. afsade han

sig hedersrummet vid magisterpromotionen år 1817,

ehuru han dertill ägt obestridlig rätt, emedan han

erhållit de högsta betygen. Han har utgifvit 2:ne

af honom öfversatta Giekiska Grammatikor.

Faxel-elf» Se: Södra Ådals elf.

Vaxeii, Bentt ar, regeringsråd och minister -i

Neder-Sachsiska kretsen ; men förut legations-sekre-

terare i Köpenhamn, lefde i medlet af 1770-talet.

Ätten härstammade från bonden Markus i Faxsta,

i Wäse- härad, under konung Gustaf I:s tid.

Faxi betyder i eddans språk hast i allmänhet (gam-

mal Tyska: vahso), och finnes mest i sammansätt-

ningar, t. ex. Hrimfaxi, Freyfaxi, Skinfaxi , m. m.

Fecht eller Vechteuiias, Peter, var konung

Johan lll:s bofpredikant och en af dem , hviJka lå-

nade sig till verktyg för införandet af lithurgien.

Hans befattning som konungens sekreterare, ökade

ännu mera hans inflytelse. Han beskrifves för öf-

rigt såsom icke grundligt lärd, men slug och spets-

fundig. Födelseort och härkomst äro obekanta;

mail vet om hans slutliga öde endast att han dränk*

nat nära Bornholm.

Vée» Med detta ord betecknas, i medeltidens ro-

mantiska riddaredikter, skogsfruar eller skogsjog-
frur, hvilka med sin kärlek ömsom lockade i for-

derf, ömsom räddade och ledsagade de irrande riéV

darne. De motsvara i denna mening till stor dd

de nordiska Elfbrudarna och Huldrorna. Ursprung-

ligen voro feerna ödets gudinnor (fée härledes fris

Lat. fatum, Hal. fata, efter samma regel som née

af nata, aimée af amata), och hade sin grund i

de Keltiska mytherna. I de flesta äldsta berättel-

ser framställas äfven trenne feer, likasom tre eer-

nor och tre parcer. Framför alla andra blef pi

senare tider féen Morgane, Fata Morgana, ryktbar,

och med hennes namn uppkallas ännu på Sicilien det

förvillande naturfenomen, som vi kalla hägring.

Veet-elfven , i landskapet Dalarne, kommer norr

ifrån fjällen, rinner genom ldre och Särna sock-

nar, samt infaller i Vester-Dalelfven.

Fes* Så kallas numera den, som af fruktan un-

dandrager sig en skyldig strid; men i det gamla

språket utmärktes dermed någon, öfver hvawhuf-

vud en snart förestående död sväfvade.

Fehntan, Mils och Thomas, tvenne bröder,

söner till borgmästaren i Marstrand, vice lag-

mannen i Bohus län, Nils Thomasson Fehman. Dm
förre, Mils, deltog, såsom kapiten vid UpJandi re-

gemente, i slaget vid Pultava, der han blef illa så-

rad , förd i Rysk fångenskap till Sarauski och hen-

kom derifrån år 1721, då han fick öfverste-lö>

nants titel. Tog afsked år 1731. Dess broder,

Thomas» är mera, ehuru tvetydigare, känd som

aktör emot Görtz. Han var då lagman och ord-

ningsman. Vid det första förhör, som tillåts den

anklagade, der han roundtligen skulle besvara alla

beskyllningar, anförde Fehman såsom en sådas,

att han sökt hos konungen svärta dess undersåtar

och bland andra en viss landshöfding, och till bevis

derpå upptog han och läste ett bref från Görto.

Denne bad honom då läsa vidare;/ sådant måste

ske, och det befanns då, att G. föreslagit Feernas

sjelf till den felaktige landsböfdingens efterträdare.

Fehman hade året förut blifvit adlad. Hans nit i

den ifrågavarande rättegången belönades med hats

upphöjelse i friherrligt stånd och justitie-kanslers-

platsen. Han blef likväl derföre icke lycklig, ty

lyckan följer ej ett skuldbelastad t samvete. Haa

rördes af slag och bar följderna deraf hels sia

lifstid, hvilket räckte till år 1734, då han dog

barnlös på Gräfsnäs gård och hans nystiftade ätt

utgick med honom.

Velirbellln , en liten stad i Brandenburg, bekant

i Svenska historien, först under trettioåriga kriget,

då den intogs af Svenskarne och återtogs från dem,

och sedan genom den olyckliga träffoingen dersti-

des d. 18 Juni 1675, då kurfursten Wilhelm af

Brandenburg öfverraskade Svenska hären, hvilkes,

genom anförarnes oskicklighet dervid förlorade

2,000 man och måste draga sig tillbaka. Följder-

na voro vigtigare än sjelfva förlusten, emedan

Sveriges alla fiender derigenom retades att på ea

gång angripa det.
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Pelf, CastoR. Slägten hårstammar från en Skotte

vid namn James Fyf från Montrose, hvilken i Gu-

staf Adolfs tid nedsatte sig i Stockholm och der

idkade handel.. Den ifrågavarande Gasten var son-

son till denne James; ingick såsom ung i kansliet,

blef der siat) igen kansliråd, stats-sekreterare för

inrikes expeditionen och år 1714 landshöfdtng i

Westmanland. Han nnderskref det pass, med hvil-

ket Carl XII, nnder namnet Carl Frisk, reste från

Torkiel till Stralsond. Efter konungens död upp-

höjdes han år 1719 i friherrligt stånd och blef år

1723 president i statskontoret; men som han dog
år 1739, utan manliga arfviogar, utgick ätten med
honom. Den nu lefvande friherrliga familjen skrifver

sig Pfei/f och härstammar från samma James Fyf.

Veieatocl, annex till Kjells-Nöbbelöf. Modersock-

nen är belägen i Onsjö härad, annexet i Rönne-
berga härad och kontrakt af Lunds stift, 1 % O.N.O.

från Landskrona. Det består af endast 2f mtl.

med 267 invånare. Dess areal utgör 1,041 tunn-

land jord. Adr. Landskrona.

Velliasjabro , ett härad, beläget i Nerikes läns

första fögderi. Det består af 254 mantal med 7,668
invånare och innefattar följande socknar: Fellings-

bro, Näsby, Ervalla, samt Skedvi, hvaraf en

större del i Åkerbo härad. Enligt ännu gängse

traditioner berättas det, att Fellingsbro härads-

boer, synnerligast de inom Fellingsbro socken,

nnder unionstiden med största tapperhet kämpat
emot Danskarne för att afskudda deras ok, och
påstå de, att det varit just med deras tillhjelp,

som Engelbrekt räddade fäderneslandet från des-

sas tyranni. De skola då gått "man ur huse
9

, och
aktat ingen uppoffring för stor. De förstörde hel-

re all egendom än de lemnade den i fiendens

våld, och drogo sig med hustrur och barn åt sko-

garna, hvarifrån de kraftigt försvarade sig och
slutligen besegrade fienden. Det egentliga slaget

skall hafva stått vid Spånga å, vester ut i Fellings-

bro socken, i hvilket en vid namn Ola Janson varit

deras anförare. Äfven hustrurna skola med sina

män deltagit i striden; och berättas det, att en

qvinna under sjelfva drabbningen framfödt ett barn

,

samt att både hon och barnet blifvit oskadde,

hvilket af bönderne ansågs för ett tecken, att

försynen gillade deras företag. Såsom historiska

lemningar från denna tid qvarstå ännu ruiner af

de skansar, hvari Engelbrekt inlagt sitt krigsfolk,

och hvarifrån egentliga anfallet på Danskarne sked-

de. Nämnde skansar äro belägna på Spånga ägor,

och kallas den ena Romare skans, den andra Spånga
skans. På Nederby ägor finnas äfven lemningar

efter en dylik skans, uppförd midt emot en lika-

dan tvärs öfver Frötuna å, på Urvalla bys ägor
i Göthlunda socken. Alla dessa, jemte flere min-
dre inom Fellingsbro och Göthlunda socknar i

grannskapet af Spånga och Frötuna åar samt sjön

Väringen, förmenas hafva utgjort étt slags skans-

system, med en större fastningsanläggning inom
angränsande Öby, såsom föreningspunkt och grund-

fäste. I trakten, der striden* stått, har man icke

sällan funnit i jorden gamla förrostade pilar och

svärd. Äfven då Gustaf Wasa nödgades gripa till

vapen emot de Danskes förtryck, inträffade från Fel-

lingsbro socken en bondehär, opåkallad, hos honom
i Westerås, der de slogo läger på de så kallade

Oxbackarne, anförde, såsom det säges, af en prest-

man i församlingen. Då denne i striden förloran-

de benet, och bönderne uttryckte sin ledsnad der-

öfver, skall han hafva svarat, att det icke hade

något att betyda; emedan han nog kunde predika

lika bra ändå. Till styrkande af dessa traditio-

ners historiska betydelse kan åberopas äfven den

omständighet, att Fellingsbro socken-allmoge än-

nu bär en slags militärisk drägt, egen för denna

socken, hvilken man vill påstå skall härleda sig

från Danska oroligheten under Engelbrekt. I kyr-

kans arkiver finnes äfven en kongl. förordning af

Carl XI, som påbjuder, att denna drägt, hvilken för

församlingen bevarar och i minnet återkallar så-

dana ärofulla tider och händelser, vid vite ej får

afläggas. Samma påbud finnes förnyadt af Carl

XII, och skall årligen uppläsas hvarje midsommars-

dag. Häradets areal utgör 91*413 tunnl., af hvil-

ka 8,045 äro sjöar och kärr. Detta härad hör

till Öster-Nerikes fögderi och utgör i förening med
häraderne Glanshammar, Örebro, Skyllerstad och

Asker en domsaga. Marken år i allmänhet mera

jemn än bergaktig. Spannmålsodling och boskaps-

skötsel utgöra inbyggarnes förnämsta näringsfång.

Felllnsrsbro kontrakt hör till Westerås stift odi

Nerikes län, utom 15j- mtl., som tillhöra West-
manlands län. Det innefattar Lindesbergs stads-

och landsförsamling, Fellingsbro samt Näsby med
Ervalla socknar. Af dessa fyra pastorat äro 2

reg. af l:a och 2:a klasserna, 1 alternativt kon-

sist, och patr. af 2:a kl. och 1 konsist. af 2» kl.

Kontraktets folkmängd utgör 18,767 personer.

F*ellingabro socken är belägen i ofvannämnde

Fellingsbro härad och kontrakt, 3J mil N.O. från

Örebro, l£ mil från Arboga. Största delen af

socknen hörer under Nerikes län, den öfriga de-

len under Westmanlands län. Socknen utgör ett

regalt pastorat af första klassen. Antalet af

alla hemmanen inom socknen utgör 198 TV, men
utgjorde 205 1| före år 1689. Socknen skiljer

sig i tvenne från hvarandra bestämdt begränsade

delar, slättbygden och skogsbygden, hvaraf den

senare eller norra deleo i naturskönhet betydligt

utmärker sig framför den förra. Denna, hvilken

utgör största delen af socknen, äger deremot fö-

reträde i anseende till jordmånens beskaffenhet.

Hvad folklynnet angår, upptäcker man lätteligen

tveane serskildta karakterer för de två olika de-

larne af socknen. Massan består hufvudsakligen

af ett kraftfullt folk, med allvar i vilja och hand*

ling, mod och beslutsamhet, samt en enighet och

ihärdighet, som trotsar alla hinder. Slättlandet,

hvilket häri äger företrädet, besittes till största de-

len af allmoge med både bildning, god omdömes-

förmåga och en för fremlingen oväntad upplysning.

Folket, med få undantag, älskar ordning och skick,

samt räknar för sin heder och pligt att befordra

nykterhet och ordentlighet i lefnad och umgänge.

Det utmärker sig äfven för en högra grad af he-

, dera- och rättskänsla, och är varmt tillgifvet en
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bvar, som omfattör det med sann välvilja. Do

éxo, i afseende på sina ekonomiska omständigheter,

i allmänhet lyckligt lottade, och råder här huf-

adsakligen välstånd och oberoende. Laga åtal

for svårare förseelser äro högst sällsynta. De

goda anlagen gälla alla som äro födda inom sock-

nen; men visa sig mera utvecklade på slättbyg-

den, hvaremot både hyfsning och upplysning är

mindre uti den skogbebygda delen , hvilken egent-

ligen hör under bruksegendomarna. Allmogen för

en god lefnad inomhus och är svag för prakt både

i mat och klädsel, hvilket senare egentligen rör

qvinfolken; men den lefver icke öfver tillgångar-

na, de der mestadels äro mer än tillräcklige för

bestridande af årets utgifter. Klädedrägten är för

mannen: en svart rock, stofferad med röd stånd-

krage, röda uppslag och röd tumsbred kant längs

knappraden på bröstet, samt byxor af sämskskinn

;

rocken igenknäppes med häkten. För qvinnorna:

svart kjortel, som ej räcker fullt ned till fötterna,

avart tröja, hvit halsduk, hvitt förkläde, samt

hvitt huckle på hufvudet. Dessa hucklen äro

nu aflagda, ehuru man ännu kan få se en och

annan gammal gumma bära dem. - Detta är båda

deras helgdagsdrägt, hvilken sällan nyttjas utom

i kyrkan, på begrafningar, bröllop och vid andra

högtidliga tillfallen. Männen, i allmänhet storväx-

te, hafva i sin klädsel en viss anstrykning af kriga-

re, och qvinnorna se högst ärbara ut i sin drägt.

Bland exempel på hög ålder förtjenar omnämqas

afskedade gardisten Johan Modig, hvilken, född i

Hjulsjö 1740 den 18 Mars, ännu år 1842 lefde i

sitt 103 år, efter sin ålder frisk och rask.— Kyr-

kan är ganska gammal. Af fornlemningar mär-

kas, utom nämnde skansar vid Spånga och Neder-

by, ruiner efter en större borg på Finnåkers ägor,

hvilken förmodas hafva varit ett vikingafaste. Här

märkes dessutom följande jernbruk : Oppboga , Norr-

by, Finåkers, Storbo med Rockhammars manufak-

turverk; Sundbo, Grönboda eller Grönbo, Kdfatta,

Åby och Ekeby, dessa sex ståugjernshammare; vi-

dare Stensta, plåtbruk och östhammars manufak-

turbammare (om hvilka alla se under dessa ord);

vidare säterierne: Finåker (se Finåkers bruk); Op-

boga, 4 mtl., 3 mil från Örebro, brukas under

Frötana säteri , har vidsträckta och förmånliga ägor;

Oppeberg, 3£ mtl., 3 J mil från Örebro; Östham-

mar, 4 i mil frän Örebro och nära intill bruket,

nar vidsträckt jordbruk; Sörby , 2 mtl., 4£ mil

från Örebro, med vacker belägenhet och prydlig

åbyggnad; Kjenäs , 1 mtl., 4 i mil från Örebro;

Sdltinge, 1 mtl., 4| rn.il från Örebro; Wesslingby-

holm, % mtl., 4 \ mil från Örebro samt Yester

Torvesta, £ mtl. skatte, 3 J mil från Örebro. I

socknen finnas följande rustbåll: Oby eller Ödeby,

4 mtl.; Sverkesta, 2 mtl.; Forssdtter, 2^ mtl. samt

Wrdtinge, 1 mtl. Samt följande boställen: Berg-

by, Eke, Fellingsbro prestgård, Fyrby, Fdnninge,

Fénsboda, Hökasta, Ryningstorp, Sparsta och Stensta.

Socknen har 5,733 inv., på en areal af 64,985 tunnL,

af hvilka 5,200 äro sjöar och kärr. Adr. Arboga.

Velling-Mluro, träffningen vid. Då Erik Carlsson

Wase drog sig tillbaka från Dalarne, der han

blifvit tillbakaslagen af Sten Sture, fattade han

stånd i Fellingsbro socken vid Opboga färja; men
led här ett nytt nederlag och hans här skingrades

helt och hållet, så att han sjelf icke vågade stan-

na förr än 16 mil derifrån, vid Juleta kloster.

Hans trupper, hvilka till en stor del bestodo af

Danskar, voro så hatade af folket, att qvinnorna

sjelfva dreivo bort dem, när de sökte gömma sig

i husen, och en rask piga tog till fånga en af

Eriks hofmän, vid namn Gödka Warg.
Femeru. Denna ö förekommer två gånger i

Svenska krigshistorien. Den första är då hon år

1420 eröfrades af Erik XIII, i spetsen för de tre

rikenas härar, hvarvid han befläckade sin seger

med skändliga grymheter; ty han lät nedgö-

ra hela den manliga befolkningen och bortförde

qvinnor och barn i fångenskap. Segern lärer ej

hafva vunnits utan motstånd, emedan 37 herrar af

adeln berättas hafva stupat. — Andra gången är, då

sjöslaget stod härstädes mellan Danska och Svenska

flottorna, den 1 Juli 1644. Den Danska anfördes

af konung Christian; den Svenska af amiralen Fle-

ming. Fyra serskildta anfall afgjorde ingenting.

Begge befalhafvarne drabbade tillsamman, och

konungen, som dervid röjde utmärkt beslutsamhet

och mod, var nära att falla ett offer derfor. En
kula från Flemings skepp träffade en kanonlavett,

krossade den och krossades tillika sjelf, så att

skärfvor af jern och träd flögo vid t omkring.

Många personer sårades, några, deribland tvenne

Ulfeldar, dödades. Konungen sjelf fick ej mindre

än 23 större eller mindre sår, de svåraste der-

ibland af en jernbit , som fastnade i pannbenet och

en annan, hvilken utslog högra ögat. Han föll ned,

men sprang genast upp igen och bad folket icke

förlora modet. Man ville föra honom undan; Chri-

stian nekade. Mag v*H
n

, sade han, "dö eller se-

gra fullkomligt", och med blodet strömmande öf-

ver ansigtet, stannade han qvar på däcket och
uppmuntrade sitt folk. Mörkret gjorde ändtligen

slut på striden. Svenska flottan qvarblef på
stället och afbidade morgonen, för att förnya

drabbningen. Men under natten hade fienden af-

lägsnat sig. Af sådan anledning tillskrefvo sig

Svenskarne segern. Danskarne trodde sig, äfvea

hafva segrat, emedan de straxt derefter instängde

Svenska flottan vid Kielerfjord, och höll henne

der overksam i mera än tre veckor.

fiTesnfinajersttrt (Potentilla argéntea), en mångårig
växt, hvaraf tvenne artförändringar förekomma,
den ena isynnerhet i de sydligare landsorterna,

samt vid hafskusterne i de nordligare; den andra
framför allt på kalkformationer, såsom på Gotiland,
Öland , m. fl. ställen. Den kan användas till fargaing.

Veinejtt» en socken, belägen i Westbo kontrakt
och härad af Wexjö stift och Jönköpings län, och
en liten del i Sunnerbo härad af Wexjö län, samt
il | mil S.S.V. från Jöoköping. Kyrkan, af sten

och träd, plundrades af Danskarne år 1564, om-
byggdes år 1739. Socknen består af 19 mtl. och
bar 960 invånare. Dess areal upptager en yta af
•16,552 tunn]., af hvilka 2,290 utgöra sjöar och
kärr. Adr. Halmstad.
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Yenttonmarkslijelpen. Denna pålades af drott-

ning Margaretha i slutet af 1300-talet, och säges

hafVa utgjort 7 eller 8 nötkreaturs värde i skatt

för 8 tunnland jord. Detta är likväl högst osan-

nolikt, emedan skatten då skulle hafva öfverskri-

dit hela afkastningen ; men visst är, att den var

utomordentligt tryckande, hvarför drottningen ock-

så, år 1403, fana sig nödsakad att upphäfva den

och dervid göra ett slags afbön, bedjande landets

inbyggare, att hvad bon och hennes fogdar konde

hafva gjort folket emot, måtte för Guds skull

henne och dem förlåtas.

FemtA, jernbruk. Se: Uddeholms-Verken.

Vemt-an, en å i Malungs socken af Dalarne.

Venmriiberittteltfe kallas en redovisning, hvilken

landshöfdingarne hvart femte år skola afgifva, rö-

rande länens tillstånd i statistiskt och ekonomiskt

afseende. Dessa berättelser inlemnades
,
enligt kongl.

brefvet den 13 Maj 1802, till kammar-kollegium;

men genom ett senare kongl. bref den 1? April

1821 är förordnadt, att de böra till Kongl. Maj:

t

omedelbart insändas. Ett visst formulär är före-

skrifvet, likväl äro dessa berättelser af mycket
olika värde, en del lefvande skildringar, andra

åter en mager samling af uppgifter. Med skick-

lighet utförda borde de innehålla förträffliga käl-

lor för kunskapen om Sveriges statistik och äfven

dess naturförhållanden, och denna fördel blefve så

mycket större, då dessa arbeten konde bilda ett

slags provincial-statistiker, vid jemförelsen emel-

lan rikets olika landskaper. Detta förhindras dock
äfvén till en viss grad deraf , att berättelserna ej

afgifvas samtidigt från alla länen. Så t. ex. har öf-

er-ståthållare-embetet senast afgifvit femårsberät-

telse för Stockholms stad för åren 1838—42, lands-

höfdingen i Kronobergs län för åreo 1837—41,
i Jönköpings län för åren 1839—43, o. s. v. Fem-
ftrsberättelserna afhandla först landets naturliga be-

skaffenhet, dess berg och flodsträckningar, samt

åtgärder vidtagne för att förbättra dessa förhål-

laoden, såsom sjöars utdikning och sänkning, åars

uppmuddring, anläggandet af nyodlingar , o. d. Der-

efter framställes folkstammens till- och aftagande,

vidare näringarnes tillstånd, sädestillgången och
jordbrukssättet, skogarne, bergsrörelsen efter dess

olika arter, såsom grufbrott, stångjernssmide och

manufaktur. Slutligen följer en afdelning om han-

deln, hvarefter vidtager framställningen af länets

politiska författning, roteringen, beskattningen,

fattig- och hälsovården, samt slutligen städerna.

VenJ» (mythol). En af de båda starka trälin-

norna, som konung Frode i Danmark köpte af ko-
nung Fjolner i Sverige. Hon och hennes kamrat,
Menja, voro de enda bvilka kunde mala på den un-
derbara trollqvarnen Grote. De hade befallning

att mala guld, frid och lycka åt konung Frode
och fingo icke bvila längre än göken teg, eller

en visa sjöngs. Men också sjöngo de en visa,

kallad (Votesången, hvilken var så lång, att de
'Val hunno bvila sig nnder dess afsjungande. (Se

vidare: Frode, Grote, Myning och Menja.)

Venoeftanda, annex till Wing, beläget i Åhs
kontrakt af Skara stift, 2 mil VJN.V. från Ulrice-

hamn. Kyrkan är liten, mörk och förfallen samt

troligen mycket gammal. I denna socken märkas:

Fennestunda, frälse-sateri om 1J mtl. vid Fennes-

londa sjö; säges, efter gammal tradition, hafva

fått sitt namn deraf, att socknens kreatur i en

dal här hade godt sommarbete, hvårföre det kal-

lades f&nadeas lund, sedermera förändradt till Fen-

neslunda. Säteriet kallades äfven Knorringsdai

,

den tid det ägdes af slägten v. Knorring. Det

har sedermera tillhört F. Sondier. Frälse-säteri-

erna Hof, med såg och qvarnar. Baggelunda eller

Strötnshof, med jern-manufakturverk och lädergarf-

veri. Solarhed, ett hemman med skog af bok och

gran öfver behofvet, och hvilken skall, enligt gam-
mal sägen, hafva tillfallit hemmanet på följande sätt.

Hos en dess ägare i forntiden, vid namn Killing, en

mycket rik och klok man, gästade, på Sotarhed,

under julaftonen, en mägtig höfding, Stake. Efter

julgröten framskaffade Killing, genom svartkonster,

smultron, och trakterade dermed sin gäst, hvilken

deremot skänkte så mycket skog till hemmanet,

som Killing kunde kringgå på en dag. Killing

medtog till skogen en halmkärfve, af hvilken han

då och då lade ett strå såsom gränsmärke , hvar-

efter rågången uppgicks. På hemmanets skog fin-

nes en mosse, som kallas Stake-mosse, vid hvil-

ken Killing uppgifves vara begrafven , hvilket till-

gick, efter dess förordnande, på det sätt, att

tvenne hvita stutar spändes för en släde, hvarpå

likkistan var lagd, och med pisken drefvos från

gården. Der dessa stannade skulle liket begraf-

vas. Stutarne, ovane vid en så hård behandling,

sprungo från gården och stannade icke förr, än

vid Stake-mosse, der KiUings graf ännu visas. —
Hvilanda samt Solberga. Uti en åker på hemma-
net Brestorp Lillegårds ägor finnas flera stora upp-

höjda stenar, alla nästan lika höga, utom en åt

vester något högre, stående i en cirkel, hvarest

säges i forntiden varit domaresäte. — Socknen

består af 8 mtl. och har 415 invånare. Dess areal

utgör 4,906 tunnl., af hvilka 210 äro sjöar och

kärr. Adr. Ulricehamn.

ATenriaulfVen (mythol.)- Den fasansvärde sonen

af den onde Loke och jätteqvinnan Angerboda.

Hans syskon voro Jormungand eller Midgårdsor-

men, samt den blckblåa dödsgudinnan Hel, ho-

tade Asarne med förderf, hvarföre dessa beslöto

att aflägsna dem, eller åtminstone göra dem oskad-

liga. Hel kastades ned i underverlden , der hon

stiftade sitt rike, Helhem eller Helved, en vi-

stelseort för de aflidna, hvilka icke stupade på slagt-

fältet eller hade mod att döda sig sjelfva. Or-

men, Jormungand, kastades i hafvet, der den

växte till en så oerhörd längd, att den lade sig

som en ring omkring allt hvad land heter och bet

tig i stjerten. Värst var det dock med Fenris-

ulfven; ty den rådde ingen på. För att, om möj-

ligt minska hans vildhet och göra honom mindre

fiendtlig mot Asarne, beslöto dessa att uppfostra

honom bos sig; men han var så ursinnig, att in-

gen mer än den modige Tyr vågade nalkas ho-

nom och ge honom mat Emellertid, då de sågo

huru ofantligt han våxte för hvarje dag och alla
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spådomar förutsade, att han slutligen skulle bidraga

tiJl deras forderf, beslöto de att fängsla honom,

och gjorde derlill en mycket stark fjetter, be-

nämnd Lseding. Denne boro de ti)] alfven och bå-

do honom pröfva sin styrka derpå. Men han sön-

derslet Laeding i ett enda tag. Då läto de göra

ett annat band, kalladt Drome och bådo honom

försöka det. Ulfven/ medveten af sina utom-

ordentliga krafter, lät binda sig, men sträckte se-

dan ut sig och — Drome låg krosrad i tusen bi-

tar. Derefter gjorde de en tredje fjetter, Gleip-

ner, sammansatt, enligt Eddans uppgift, af 1)

kattstegens dån, 2) qvinnoskägg, 3) bergröt-

ter, 4) björnsenor, 5) fisk-anda och 6) fo-

gelspott. Denna fjetter var jemn och mjuk, som

ett silkesband. Asarne narrade nu Fenrisulfven

med sig till holmen Lyngve, som var belä-

gen i sjön Amsvartner. Der visade de honom

Gleipner, och sade att det skulle lända honom till

stor ära om han kunde afslita äfven den. Ulfven,

som icke trodde dem mer än jemnt, ville icke lå-

ta binda sig; men de lofvade släppa honom lös

igen, blott han hade blifvit väl bunden. Han gick

likväl icke in derpå, förrän en af Asarne, till un-

derpant på löftets fullbordan, ville sticka sin hand

i hans mun. Detta gjorde Tyr. Nu bundo de an-

dra Asarne ulfvens fötter med fjettern Gleipner,

och ehuru mycket han ansträngde sig, förmådde

han dock ej att slita den. Så var han fängslad,

och alla Asarne skrattade, utom Tyr, hvars hand

ulfven hade afbitit. De hade väl kunnat döda ho-

nom; men inom gudarnes område fick intet blod

utgjutas. De togo derföre äodan af Gleipner, fa-

stade den vid en klippa, benämnd Gjöll och ham-

rade den, medelsl en annan klippa, Thvite, ännu

fastare i jorden. Så förblifver Fenrisulfven fäng-

slad intill Ragnarök. (Enligt Finn Magnusen be-

tyder Fenris Djvpet.)

Fenaal (mythol.). En utomordentligt skön sal,

glänsande af guld och ädla stenar, tillhörig gudin-

nan Frigga.

Ferber, Johan Jakob, föddes d. 29 Aug.

1743 i Carlskrona, der fadern, en utmärkt kemist

och ledamot af vetenskaps-akademien, var apothe-

kare. Sonen var bestämd till hans efterträdare

i yrket; men hågen för resor hade dragit ho*

nom från fäderneslandet till ett besök vid de Ty-

ska och Ungerska bergverken, och det anseende

han derunder forvärfvat, afhöll honom från att mot-

taga den erbjudna platsen såsom amiralitets-apo-

thekare. Han lemnade i stället riketår 1771, för

att begifva sig till Ungern, dit han var kallad,

blef kemie professor i Mietau, sedan professor i

mineralogien och ledamot af vetenskaps-akademien

i Petersburg, samt fick inseende öfver akademie-

husets byggnad och inredning. Hågen att bese

verldea och derunder öka sitt kunskapsförråd, drog

honom likväl äfven från denna förmånliga plats.

Han uppsade den år 1786, gjorde en ny resa ge-

nom Tyskland, Frankrike och Italien, blef öfver-

bergsråd och ledamot af vetenskaps-akademien i

Berlin, samt dog d. 17 April 1790 uti Bern i

Schweitz. Utom en uppsats kallad: Blomster-Al-

manack för Carlskrona klimat, införd i vetenskaps-

akademiens handlingar, äro alla hans öfriga skrif-

ter författade antingen på Latin eller Tyska, och

röra mineralogiska eller kemiska ämnen.

Verajlaoda eller FttrajelaDda, en socken med

Ödeborg, belägen i Vestra Dals kontrakt af Carl-

stads stift, Walbo härad af Elfsborgs län , 3 J rafl

N.V. från Wenersborg, 3{ mil N. från Uddevalla.

Socknen hör till 3 kl. konsist., består af 43*

mtl. och har 2,235 invånare. Dess areal utgör

20,435 tunnland, af hvilka 2,070 äro sjöar och

kärr. Adr. Wenersborg.

Verler kallas den tid då ledighet från offentliga

goromål åtnjutes af embetsmän, då undcrvisningea

hvilar i en skola, o. s. v. Ferier får, inom em-

betsverken, namn af semester. På vissa ställes

äro feriernas längd bestämda genom författningar;

på andra ställen finnas i sjelfva verket icke ferier,

utom då en helgedag inträffar midt uti veckan el-

ler vid de stora högtiderna. Stundom begagnas

ferier turvis, så att när den ena tjenstemannea

arbetar i tjensten, njuter en annan ledighet. En-

ligt regeringsformen synes ett sådant förhållande

vara förbjudet för högsta domstolen, enär den-

samma består af tolf ledamöter, af hvilka ej fiere

än högst åtta på en gång få vara domare. Vid

de Svenska offentliga läroverken äga i allmänhet

långa ferier rum, upptagande hela sommaren från

medlet af Juni till slutet af September, dessutom

halfva December och hela Januari månad samt ett

kortare afbrott i studierna vid påsktiden. Vid ea

del nyare skolor äro ferierne inskränkta till kor-

tare tid. Sjelfva benämningen ferier är af Latinskt

ursprung och kommer af de gamle Romarnes sed

att benämna dies feriali, de dagar, då fester fira-

des och i följd deraf statsärender ej behandlades.

Verla» Åke BeoajtnsoB» af en ansedd ätt, eme-
dan hans fader var riksråd och han sjelf uppnåd-

de samma värdighet, var i Erik XIV.s tjenst och

honom ganska tillgifven, hvilket kan synas af haas

yttrande, att han sjelf ville vara Nils Stures bö-

del, om ingen annan funnes. Ett prof på konun-

gens nåd var det riddarslag, som tilldelades ho-

nom vid Catharina Månsdotters kröning, men hvil-

ket F. gerna velat undandraga sig. Hans motgång

vid Bohusläns belägring ådrog honom likväl en

afsättning från befälet. Han dog d. 9 Dec. 1578.

Fermambo, jernbruk i Westmanland. Se: Seg-

lingsberg.

Ferna-verken f eller Ferna» BocklianMar*
lillliaajliamiuar, Kedjeao samtTruwmeli-
»eraj» jernbruk, belägne, de fyra förstnämnde i

Gunnilbo socken, det sistnämnde i Vester-Wåhla

socken af Westmanlands län. Vid Ferna skall år

1607 funnits blott 1 hammare med 2 härdar; men
egentliga anläggningen lärer hafva skett emellan

åren 1632 och 1640 af kamreraren L. Abraham-
sons enka E. Widiksdotter, och år 1641 först pri-

vilegieradt till 1,200 skepp:d stångjernssmide. Det

tillhörde sedermera Nic. Lemon, H. Neuman, Abr.

Momma, C. Wilkens, H. Wilkens samt Jak. Ram-
sell, hvilken senare, gift med Eva Wilkens, jem-
tt henne år 1789 upprättade fideikommiss af allt-
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$mmw, tiH RamseHs Aärmaste stfgfinge JU &
DaUssoas son , hvilkea bl*f den första fideikommis-

serien * och kallade sig Jakob Raasell Dablason.

Braket tor du 7 härdar och 3*693 skepp.d 6 Ksp:d

priv il. årligt smide af eget tackjern, samt afven

maanfaktur-smide. Hammarskatten är 38 skepp.d

18 lisp:d 13 marker. Stål-tillverkningen drifves

med 2jie brännugnar oojb 2:ne räckfeamrar, hvar-

vid brännes och utsmides 1,500 till 1,800 cenlaer

brännstål årligen, h vartill ämnesjernet är af Nor-
bergs grnfvers bästa malm* Ferna gård, ^ hem-
man, hvarpå bruket, qvarnar, såg och tegelbruk

äro anlagda, blef 1617 af konung Gustaf Adolf
gifvit till en Halfvar Olsson och erhöll 1797 sä-

terifrihet. Härunder böra 43 lendtbönder eller ka-
lare samt ?|bemroao^ hvilka äga skogsmark , sam
begagnas under Ferna och Kedjebo bruken. Smi-
desstämpeln är C v. H. Bockhammar bar 4 här-

dar och 2,333 skepp:d 6 lispd privil. smide, med
23 skepp.d 6 lisp:d 13 marker hammarskatt (se

vidare under detta ord). KUlingkammar har 1 härd

och 533 skepp:d 6 lisp:d privil. årligt smide, af

eget tackjern, bvaraf hammarskatten atgöres med
5 skepp:d 6 lisp:d 13 marker. Tiden då det an-
lades är okänd ; men troligen är det af samma ål-

der som Bockhammar. Det ägdes år 1632 af en

bonde i Norr-Naddebo, vid namn P. Hindersson,

hvars efterkommande bibehållit det intill år 174>0,

då ägaren af Bockhammar, grefve Gyllenborg, äf-

ven inköpte Killingbamroar och sammanlade det

med det förra, hvilket det åtföljde då det köptes

af Ramseli. Landtegendomarne under Bockhammar
och Killinghammar äro belägne i Guailbe, Skinn-

skattebergs och Westanfors socknar, och finnas

sammanräknade till nära 7 hemman, hvilka äga
9,537 taanl. jord. Kedjébo bruk ligger $ mil frän

Ferna och är nästan lika gammalt som detta. Det

bar 2 härdar och 781 skepp:d 13 1 isp:d priv. år-

ligt smide. Hammarskatten utgör 7 skepp d 1 6 lisp:d

7 marker. Den ena härden är för bruks-, den

andra för bergsmans-smide, hvilket senare är 40
skepp:d emot 8 lisp:d hammarskatt. Trummeisberg,

i mil från Bockhammar, anlades år 1622 af 01.

Trommel oeh privilegierades år 1689. Det inne-

hades af åtskillige ägare (ill år 1646, då ägaren

till Ferna bruk, H. Neuman, blef innebafvare äf-

ven deraf. Det bar alltsedan åtföljt Feroa i köp.

Till Ferna bruk bör äfven Bastmora hytta, samt

till Ferna fideikommiss Djörnhytlan i Grangärdes

socken och Finnbohytlan i Norrberkes socken af

Stora Kopparbergs län. Ferna-verken äga således

tillsammans 15 härdar med 7,941 skepp:d 11 lisp:d

privilegieradt årligt smide, hvaraf hammarskatten

atgöres med 89 skepp:d 8 liap.d 6 marker. Bru-

ken skeppa på Stockholm och disponeras af gref-

ve C J. von Hermansson.

Yeiwebo, ett kontrakt af Westeras stift, belä-

get i Westmanlaads län. Det innefattar socknarna

Västra Fernebo, Norberg, Westanfors, Romfartu»

na, maråker, Fläckebo, samt Vestra Wåhla med
Karbeaning. Af dessa 7 pastorat böra 1 till l:a

kl. koasist., 5 tfll 2* kl. konsist. och 1 till 3» kl.

mg. Kontraktets folkmängd åtgör 13,812 personer.

JPeaamgfro» annex till FlUpatads församKeg, är be-

läget i Jtyeds kontrakt af Catlstads stift, Filip-

ata4s bergslags härad af WeraiAaods läa och om-
gifaer sjtaden. Feraow anför, i sin beskrifpiag ajn

Wermjand, att "Fernebo, eller Wermlaads borgs

kyrka, flyttades år 1611 från KallbytUm och sat-

tes bredvid rådstugan vjd gfra torget, så att ga-
tan gick dem emellan, som leder vägen till Nord-
marks grufvor. Konungen gaf dertill 100 dalar.

Hon fick slutligen namn af Lill-kyrkan, och tjente

till aftonsånger och bönestunder, sedan en större

byggdes i östra ändan af staden, invid Daglösen,

på an ljufiig udde, som formeras af elfvea och en
vik.

n
Sockaen består af endast \ mtl. och bar lik-

väl 4,510 inv. Dess areal inbegripas under FiJipr

stads. Ensamt bar ö>n 15,520 tuanl. sjöar och käre
JPerfneäHD* Vestra» en socken i Fernebo kontrakt

af Westarås stift och utgör ensamt hela Wagns-
bro härad af Westmanlands län. Den ligger 4-J-

mil N.N.V. från Westerås och 4 f mil V. från SaJa

samt hörer till 1 kl. konsist. pastorat. Tjäxubrän-

niag och brädsågning idkas af denna sockens in-

vånare, hvilka äfven hafva förtjenst med kolning

och forslande; något linneväfnad tillverkas bär äf-

ven till afsalu. Här märkas: säteriet Fors, vid

Hörende-sjön, 1 mtl., tillhör lagman Björkenstam.

Ofvanför gården der Wenån rinner ut i Wagnsån

,

ligger Fors stångjernshammare , eller Länismedjan

,

uppbyggd år 1617 och stadfastad år 1689, med

1 90 skepp.d smide. Dessutom följande stångjerns-

bamrar: Bjurfors eller Lasyö, ett gammalt verk;

Rdsshytte, uppbyggd år 1617 och afbrann år 1650
tillika med hyttan, hvilka blefvo ånyo uppbyggda

ooh privilegierade år 1663, tillhör bergsmän och

har 100 skepp:d smide. Hedåkers uppbyggdes år

4 61 7, tillhör bergsmän, har 100 skeppid smide,

samt Södra Uörende vid Hörende-sjön. Girsebo el-

ler Gersbo gods blef år 1484 gifvet af lagmannen

i Södermanland, Åke Jonisson Svarte Skåning åt

Eskilstuna kloster. Man har i socknen anmärkt

jättebackar, och en jättegraf på Långheden nära

Kopparbergs-vägen. Salbohed i denna socken är

exercisplats för Westmanlaads kongl. regemente.

Socknen består af 106 i mil. och har 3,061 invå-

nare. Dess areal utgör 64,476 tunnland, af hvil-

ka 3,860 äro sjöar och kärr. Adr. Sala.

FevnehOf aaetra, en socken i Gestriklands kon-

trakt och fögderi af Upsala stift och Gefleborgs

län, 6| mil S.V. från Gefle, hör till 2 kl. kon-

sist. Kyrkan har vacker belägenhet vid Fängsjön

oeh är uppbyggd i urminnes tid. Näringsfång äro

vanligen åker-, ängs- och boskaps-skötsel, samt

kalputg oeh föror för bruken. En helsobronn är

vid Bastfallet, \\ mil N. om kyrkan, upptagen af

prosten Wåhlberg år 1736. Vid Wista by är ock
\en mineralkälla upptagen år 1791. Här märkas:

Gysinge bruk, det största i Gästrikland, Qpsjö bruk

på Skammora bys ägor, Grönunka bruk
, på grän-

sen emot Stora Kopparbergs län (om dessa trenae

brak, se under dessa ord). Vid allmogens lefnads-

aätt oeh lynne aamärkes, att hvar socken har mest

något aget som råder hos de flesta, hvilket ock

torde kunna skönjas i denna' församling. Här föca-
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tor tig en utmärkt idoghet och ett husMHslynae,

hvilket kanske stundom gir till ytterlighet Vid aU-
mogeas hushållning bör nämnas, att matordamgen
utvisar dess välmåga. I allmänhet njuter folket

bär god föda och nyttjar sällan annat ån rågbröd.

Språket har nästan i bvar socken sin egen dialekt;

men här märkas flera. Vid Gysinge bibehålles äa-

aa en Walloask dialekt, efter smedernas förfä-

der. 1 vestra delen af församlingen likaar uttalet

närliggande Dal-socknars; men i södra delen bar

målet likhet med deras söder om elfven. Socknea
består af 51 f mtl. och har 2,761 invånare. Dess

areal åtgör 73,340 tonniand, af hvilka 15,000 äro

sjöar och kärr. Adr. Tierp, Gysinge.

Verneme härad. Se: Filipstads härad.

Verner, Henejf, Gustaf ffl:s lärare och en ut-

märkt vetenskapsman, föddes d. 10 Nov. 1724 i

Nyeds prostgård i Wermland, der fadern var prost

och kyrkoherde. Hans håg förde honom isynner-

het till studerandet af de mathematiska vetenska-

perna, och han -blef år 1756 lärare i mathematik
och astronomi vid navigationsskolan i Carlskrona,

bestred en tid astronomie-professionea i Upsala

och deltog i åtskilliga denna tid anställda obser-

vationer och vetenskapliga rön. Återkommen från

en utländsk resa, utsågs han att biträda den då af

ålder och sjuklighet försvagade Klingenstjerna i

dess ansvarsfulla befattning såsom lärare åt kron-
prinsen Gustaf. Detta inträffade år 1763, och den

höge lärjungen var då 17 år gammal, en ålder,

vid bvilken ynglingar och isynnerhet prinsar, van-
ligen anse sin uppfostran fulländad. Gustaf var
likväl en af de få, som känna, att människans he-

la lefnad år en lärotid, och han mottog således

sin informators undervisning ända till år 1771,
då han uppträdde på thronen. Ferner entledigades

nu med en pension af 500 R:dr, en på den tiden

ansenlig summa; men bvilken också blef den enda

offentliga lön han erhöll. Han åtnjöt visserligen

flera prof af kongl. ynnest, såsom Nordstjerne-

orden, adelskap och kammarråds titel; men kunde

aldrig vinna hvarken något akademiskt eller annat

civilt embete, bvilket sistnämnda han isynnerhet

önskade, och bvartill hans redbara karakter, hans

många kunskaper och hans historiska och statisti-

ska beläsenhet utan tvifvel gjort honom värdig.

Han afled år 1802 i den höga åldern af 78 år,

utan någon arfvinge till sitt sköldemärke. Oak-
tadt sina icke rikliga inkomster, kunde han likväl

till vetenskaps-akademien lemna en summa af 1,000

R:dr, bvars ranta skulle användas för mathemati-

ska afbaadlingar. Han var ledamot af ofvannämn-

da akademi, äfvensom af vitterhets-akademien, och
har i dem bada hållit flera tal, samt meddelat åt-

skilliga uppsatser. Dessutom har han infört sådana

nti lärda tidningar, i Svenska Merkurius och andra tid*

skrifter. Den märkligaste af lians skrifter är: Försök

att upptäcka vetenskapernas upprinnetse och gifta en

utväg att förminska de ofantliga årtal, som förekom-

ma i äldsta historien, till ett skäligt antal af solår.

Vernajren , en ung, ganska lofvande artist, som
isynnerhet lade sig på dekorations-målning; mm
dog i sin bästa ålder år 1820.

åtesmem , snatta» vem, var år 1626 född i Re-
vel, dit ätten, bvilken härstammar från Hessen,

läror hafva inflyttat Vid 17 års ålder skickades

han till Stockholm och fick en plats vid hofvet,

men bvflken han önskade utbyta mot en vid hären.

Hans önskan uppfylldes, och sedan han någon tid

tjeostgjort på flottan under Wrangel, blef han år

1645 kapiten vid Torstensons regemente, utmärkte

sig vid åtskilliga tillfällen, och var öfverste-löjt-

nant vid 30-åriga krigets slut. Under Carl Gu-

stafs krig i Polen förordnades han till kommendant
i Kråkan, följde konungen sedan mot Danskarne,

erhöll fem sår i träffningen vid Kroneborg och

upphöjdes till general-major, befordrades sedan till

general af infanteriet, guvernör öfver Lifland, fri-

herre och, vid krigets utbrott år 1675, till gene-

ral-fältmarskalk, general-guvernör i Skåne och upp-

ayningsman öfver hela krigsutrustningen. Dessa vig-

tiga förtroenden motsvarade han på ett värdigt sätt,

och Carl XI visade afven, att nan förstod värdera

det, då han år 1678 inkallade honom i rådet Dö-
den afbröt likväl atraxt derefter hans nyttiga verk-

samhet och öfverraskade honom i hans 53:dje år.

Versen» Otto Wilhelm von» en slägting till

den föregående, också född i Revel år 1623. Dess

fader var löjtnanten Herman Fabiaasson von For-

sen. Vid 18 års ålder följde han med honom öf-

ver till Stockholm, och blef ho fjankare bos drott-

ning Christina, ingick i krigstjenst, bivistade fält-

tågen mot Danmark, samt under återstoden af 30-

åriga kriget, i hvars sista bragd, Prags eröfriag,

han deltog, och blef dervid utnämnd till ryUrna-

stare. Efter freden gick han i Fransysk tjenst,

återkom sedan till Sverige och blef kammarherre

hos Carl Gustaf, bvilken befallde honom åtfölja

drottning Christina till Danmark, då hon lemnade

fäderneslandet Han var sedan konungen följaktig

i Polska och Danska fälttågen , och fick af honom

,

såsom belöning för sitt välförhållande vid något

tillfälle, en gåfva af 1,000 dukater. Efter konun-
gens död utnämnd till landtråd i Estland, befuD-

mägtigades han af landets adel, att år 1673
resa till Stockholm och söka bekräftelse på dass

privilegier. Här upphöjdes han, jemte sina båda

kusiner och sin yngre bror, i friherrligt stånd,

samt kort derefter till general-major och general-

löjtnant. I slaget vid Lund blef han illa sårad

och tillfångatagen af Danskarne, hvilka grymt be-

handlade honom. Oförmögen att betala den for-

drade lösen af 3,000 R:dr, måste han qvarstanaa

i fångenskapen ända till dess han, efter Köoigs-

marks seger på Rågen , utvexlades mot några Dan-
ske officerare. Ar 1681 blef han guvernör och
sedan general-guvernör i Narva samt år 1693 fält-

marskalk, tog afsked år 1608, och dog år 1703
i en ålder af 80 år, bvilken han, i anseende tfll

de många sår han erhållit och de mödor han st-

stått, svårligen kunnat hoppas att uppnå.

Versen» Itelnfeold Jefttsm vem» en brorson

till Fabian von Fersen och son till general-löjt-

nanten och guvernören i Riga, Hans Reinhold vem F.

Hans lefnadsförhåHunden under yngre år äro oj bo-

kantal men vid öfvergången af Duna omtalas bon
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såsom öfverste oeh ebef för ett regemente, med
hvilket han, i slaget vid Klissow, stod på Yenstra

flygeln. Han befordrades altar hand till general*

löjtnant, geaeral-falttygmästare, koagl. råd med
förbindelse att deltaga i krigs-koDegii och defea-

mens-kommissionens öfverläggningar, upphöjdes till

grefve och dog år 1716 eller 1717 såsom presi-

dent i Svea Hofrätt, till hvilket ämbete ban år

1715 utnämndes.

Versen, aTredrflc Axel ve>n» den föregåendes

sonson och son till general-löjtnanten grefve Hans

Reinhold von Fersen. Vid 20 års ålder inträdde

han» efter slätade stadier, i krigstjänst, der han

cjvarblef tHl år 1744, då nan for till Frankrike,

och blef der chef för ett värfvadt regemente; men
befordrades emellertid äfven inom fäderneslandet,

dit han återvände år 1750, och blef då, vid 31 års

ålder, general-major, hvilket hufvudsakligea får

tfllskrifvas hans förnäma förbindelser; ty han ha-

de ej utmärkt sig på sin krigare-bana, sannolikt

af brist på tillfälle. Han visade dock sedermera,

att tapperhet och militära insigter icke fattades

honom. Hans utnämning var följden af en intrig,

och första anledningen till missämjans utbrott mel-

lan rådet och det då varande unga hofvet. Kron-
prinsen var F. icke särdeles benägen, och anför-

de såsom skäl hans bristande militäriska erfa-

renhet och många andras högre ålder och för-

tjenster. Rådet deremot, som då tillhörde hatt-

partiet, hvilket bland sina förnämsta ledamöter

räknade Fersen, satte honom på förslag och för-

mådde, då Adolf Fredrik var på jagt, den gamle

minneslöse konungen att utnämna honom. Liewen,

som var kronprinsens gunstling, begagnade tillfäl-

let, att uppreta officerarena mot denna öfverträdelse

af all tur och vanlig ordning. Farsens lycka och

framgång hämmades likväl icke, utan snarare be-

fordrades genom hans ogunst vid hofvet. De of-

vannämnda förbindelserna, jemte egna talanger, satte

bonom i så stort anseende hos sitt stånd, att han

vid 1755 års riksdag valdes till landtmarskalk, ett

förtroende, hvilket sedermera förnyades vid tvenne

påföljande riksdagar. Han var att anse som chef

för hattpartiet, hvarvid det likväl till hans heder

bör nämnas, att han aldrig mottog någon gåfva

eller behöll något af de stora summor, dem Frank-

rike utdelade i Sverige. Efter omständigheterna

atod han än på hofvets sida, än på dess motstån-

dares, hvårföre han också ena tiden åtnjöt dess

ynnest och en senare tid var bland dem, som ar-

resterades vid 1789 års riksdag. Han befordra-

des i grader ända till (altmarskalk, och förde be-

fälet öfver bären i Pomern näst efter friherre Un-
gern-Stamberg, hvarvid han utmärkte sig genom
eröfringen af öarna Wollin och Usedom. Inkallad

i rådet efter 1772 års revolution, qvarstannade

han därstädes endast några månader. Gustaf IH

nriastrodde honom alltid och skall i ett enskildt

aamtal halva förebrått honom, att han sökte ryc-

kas om spiran med sin konung. Till slut troddea

han icke heller rätt af sitt eget parti, och man
ande, att han med flit lät arrestera sig för att så-

lunda slippa att tala emot konungens afsigter, åfvea>-

eavn hen oeh Be Geer icke kunde anskaffa den för

dam båda obetydliga summan af 7,000 R:dr, bvil-
ken Frietsky ansåg behöfvaa för att vinna ett riks-

stånd. Han afled år 1794. Under 1756 års riks-

dag var han bland de mest verksamme förföljarena

af dem, bvilka anlagt och sökt utföra den då tiH-

ernade revolutionen. Den obevekliga stränghet,

hvarmed de behandlades, och hvarifrån han icke

ens skonade de högsta medlemmarna af sitt eget

stånd (se: Brahe, Erik d. y.), hemsöktes sedan på
hans ätt, och särdeles på hans son

Fersen, Axel vom, född d. 4 Sept. 1755. För
att fullända hans uppfostran skickade fadern ho-
nom, vid 16 års ålder, till en anstalt i Braunschweig

och därifrån till krigsakademien i Turin, hvarefter

han gjorde en vidlyftig resa kring de flesta Euro-

peiska länder. Återkommen till Sverige år 1775,
utnämndes ban till kapiten vid lifdragonerna; men
reste snart tHl Frankrike, der han, dels för sin

faders skull, hvilken var chef för det Franska par-

tiet i Sverige, dels för sin egen intagande person-

lighet, förut var väl anskrifven oeh redan erhållit

en officerspost. Han upphöjdes nu till öfverste i

Fransk tjenst samt deltog som sådan i Amerikanska

kriget, hvarest han bivistade flera af dess vigtiga-

ste företag. Efter återkomsten blef han chef för

regementet Royal-Suedou, och lemnade Frankrike för

någon tid, för att åtfölja Gustaf IH på resan till

Italien; men återvände sedan till Paris och Fran-

ska hofvet, vid hvilket han stod i högt anseende,

och, såsom det berättas, åtnjöt drottningens utmärk-

ta ynnest. Hans tillgifvenhet för kongl. familjen,

ännu mera ökad genom hans aristokratiska tänke-

sätt, förmådde honom att ej öfvergifva henne, då

alla andra tycktes göra det, och han var henne

sålunda följäktig på den olyckliga flykten till Va-
rennes, bvilken man ordnat och utfört så oförsig-

tigt, att den ej kunde annat än slå felt och ännu

mera förvärra hofvets ställning. Efter denna hän-

delse begaf sig Fersen tillbaka till fäderneslandet,

åt hvars tjenst han sedermera egnade sig, och till

hvars högsta värdigheter han småningom upphöj-

des, såsom till general, riksmarskalk, en af rikets

herrar, Serafimer-riddare, Upsala akademies kansler

oeh ledamot i regeringen under konungens från-

varo. Ehuru således märkvärdig genom sin lef-

nad, skulle ban bli det ännu mera genom sin död,

bvilken alltid skall utgöra en fläck i Svenska ad-

ministrationens historia, icke så mycket geoom
sjelfva händelsen, som genom den skändliga in-

trig, bvilken gjorde den möjlig. Fersen var ari-

stokrat, men i detta ords vackra betydelse; ty

långt ifrån att, som så många andra af sitt stånd,

vilja uppoffra allting och snart sagdt främst af allt,

fädernesland och konungamagt, för sitt stånds och

sina enskilda fördelar, älskade han dessa båda och

ville deras väl främst af allt, samt ifrade för sitt

stånd blott derföre, att han ansåg det utgöra en

nödvändig del i begges väsen. Upphöjda tanke-

sätt, oegennytta, ridderlighet i detta ords fulla be-

märkelse, tillerkännas honom allmänt, och det enda

man kan tillvita honom, var an visa stolthet, min-

dre i själen, än i det yttre, bvilken stötte dem,
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tom #j Mwe kMe honom, oc§ (MuAtffbi-
hoa fiender, ej endast hnmnd desee, utan oeå biand

den ef hasa» krets, som denna stolthet egentligen

g&Ude. Härtill kom lrafvndsakiignst dén ynnest

nan, och ännu mera hane syster, are/vransar Pinor,

åtnjöt hos Carl XIII och dennes gemål För att

tillintetgöra det inflytande som häråt! blef en följd,

hade man ntspridt det rykte, att kronprinsen Carl

Augusts föregifna förgiftning skalle hafr» varit an-

ställd af de båda syskonen, ett rykte, hvilket For-

sens karakter kraftigt vederlägger, och som dén

anställda ransakningen icke pä minsta sätt bestyr^

ker. Det är icke ens troligt, att prinsen var för-

giften; men den oförsigtighet man begick vid li-

kets vård och behandling, gaf misstanken ökad fart.

En nästan lika oförsigtighet låt grefve Fersen kom-
ma sig till last, då han, den allmänna tron täl

trots, och i förlitande på sin oskald, åkte före

liktåget i den vanliga riksmarskalks-vagnen, hvars

prakt folket tog för ett hånande af nationens sorg.

Förtrytelsen bäröfver och kärleken till den aflidne,

alltför tidigt bortgångne prinsen, gåfvo sig luft

först i förolämpande ord och sedan i misshandlin-

gar, hvilka Fersen isynnerhet ådrog sig1 då han,

ehuru helt nära slottet, sprang nr vagnen att seV

ka skydd i ett hus, icke låagt från Riddarhustor-

get. Någon öfverlagd plan till våldsamheter emot
honom har aldrig kunnat upptäckas. Sannolikt

skulle alltsammans i tid kunnat stillas, om man
genast vidtagit allvarsamma åtgärder; men de,

hvilka anlagt planen, ville det icke, och anade oj

tillställningens tragiska åtgång. Militären gjorde

således ingenting, utan forbJef en stilla åskådare,

huru den olycklige mannen i flera timmar slets

mellan den förbittrade folkhopens händer och meri-

terades af henne långsamt till döds. Detta skedde

den bedröfligt minnesvärda dagen d. 20 Juni 1810.

Det nakna liket togs från RådstUgugården och la-

des, genom polisens försorg, i en kista, samt af-

fördes till Fersiska godset Steninge. Först i De-
cember samma år skedde dess högtidliga jordfäst-

ning i Riddarholmskyrkan. — Hans yngre broder

Versen, Fanlast Reinhold, född år 1762 och
död hastigt d. 1 0 Mars 1818, hade egentligen sin

höga börd och rikedom att tacka för sina befor-

dringar. Redan år 1793, således vid blott 31 års

ålder, var han sekundchef vid Svea lifgarde, men
tog afsked derifrån år 1796, ledamot i berednin-

gen och bankofullmägtig, hvilken sistnämnda plats

han lemnade år 1810, blef öfvorste-kammarherre,

exellens och Serafimer-riddare. Med hans båda sö-

ner, hvilka dogo, den äldre, Axel* i Pisa d. 24
Mars 1838, och den yngre, Oaataf Mans , d.

5 April 1839, utgick denna rika och lysande ätt.

Vervhyttan , en masugn i Jernhoås socken och Ne-
rikes lån, 1£ mil N. från Nora; tillhör bergsmän.

VestarfaU Enligt gammal Nordisk sed gaf brud-

gummen skänker åt sin brud vid trolofniagen. Des-

sa kallades Festarfd, och bestodo, enligt Tacitas,

mest i hästar och oxar; men i Giptmåla Balken

nämnas såsom festarfå: sadel, betsel, gångar*,

armkåpa och nätta. Äfven åt brädens föräldrar

skalle fästmannen gift* skänker, hvarför ärVea

br+llof i fordan Angå* hett» BrwdHp. (Be éitta

ord.)

n*emt-eld, I>,u*elsTbaaea , en sådan tändes i vit-

an landskapar sjetfvU nridsomraarsaftonen. Stilist

för den väldiga stockbrasan var den solljusa, eeh

före dess tändande öfvermåttan varma anasstueua.

Vetallefrrftder. Se: äMebröéer.

Fetftciiontpais munkpeppar, hällegräs
,
pallgräs (Se-

dum acre), en mångårig växt, som förekomster

på klippor, murar ooh tak nästan öfverallt yaungt

ända upp till Westerhotten. Den är mycket skarp

till smaken och användes i medicinen, såsom sär-

deles verksam mot fallandesot.

Vet stek njOr fets» troppas», ett ordspråk, be-

tecknande: Der något godt finnos, blir väl någnt

öfver.

aFett är ett ämne, som förekommer ganska ymnigt

uti naturen, så väl uti växter som djur och af åt-

ra olika slag, hvilka dock alla öfverensstämas uti

sinn bufvudsakligaste egenskaper, fastän de konst

vara betydligt olika uti de speciella. I afseeada

på den yttre formen förekommer det dels fast,

dels flytande, och det så väl hos växter som ess

djuren. De fasta slagen af våxtfett £1 vanligen

namn af växtfetmor, de flytande af feta oljor, set

fasta djurfettet deremot far olika benänmiBgar,

såsom talg, spåck och ister, det flytande vanligeo

tron. Fettarternas mest utmärkande ytlre egen-

skap är en egen halhet eller slipprighet, i följd

bvaraf de allmänt användas till smörjning af ma-

schiner o. dyl. till minskning af friktionen; flera

slag deraf användas äfven såsom näringsmedel, eller

rättare, för att göra sådana smakliga, tydeåroi

ock för sig sjelfva icke födande; men afsätta sig

åter i det närmaste oförändrade uti kroppen, sant

tjena då egentligen till bibehållande af des dju-

riska värmen. Derföre äro ock alla polardjur rikt

beklädda med fett och inbyggarne uti dessa trak-

ter i hög grad begifna på förtäring deraf, eme-

dan det hos dem frambringar en behaglig ock me-

ra naturlig värme än den som hos oss ty vårr!

alltför ofta framkallas genom förtäring af bränn-

vin och andra spritdrycker. Likasom vatten barra

fettarterne egenskapen att genomtränga flera or-

ganiska ämnen och hindra deras hårdnande, i följd

bvaraf de ock mycket användas till insmörjniag af

sådana ämnen, som skola bibehållas böjliga, utan

att ändock innehålla eller kunna genomträngas af

vatten, såsom t. ex. läder. Af fettets utmärkande

kemiska egenskaper är isynnerhet dess förmåga att

förenas med alkaliska ämnen, och dervid bilda tvål-

eller såp-arter, af stor vigt i tekniskt afseesde,

och stora qvan ti teter deraf användas till frambrin-

gande af dessa ämnen, äfvensom ock till lysninga-

ämne i ljus och lampor.

aFettiedanj» första tisdagen i fastan, betyder den

feta tisdagen, i överensstämmelse med det Tyska

fenter IHenstag och Franska Mardi gros, och kaUe-

nes så, emedan man dä genom rikare förplägaisg

borde bereda sig på den, dagen derefter, askens-

dagen, börjande fastan. I Sverige ätes ännu ef-

ver hela landet på denna dag en maträtt, som kal-

las kelvägg (so detta ord), ooh man väcker hvar-
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nåden på morgonen med rie, hvfflset koftas fettat-

dags- eller fastlagsris. Den penttens mas aarraed

ålägger hvarandra, säges bäntyda på frälsarens bad-

flängasng oefa Kdaede.

tettistel (Soncaus arvensis), en mångårig väst,

som åtgör ett högst besvärligt »gräs ati sädes-

åkrar och förekommer ymnigt i Skåne, BohoS län

,

Wermland, Nerike och Helsiagland. Den är ut-

märkt genom sina stora guldglänsande blomstor,

samt såsom foderväxt begärlig för allt slags boskap.

Fibbhytte plåthammare i Westmanland. Se : Ha-
gabtf brok.

Vlbler, märmjdik, slåtterkaka, frnkål (Bypochm-
ris maeutata), en pä de flesta ängar i skogstrak-

ter, öfverallt i riket, förekommande mångårig växt,

som öppnar sin blomma kL 6 om morgoaen och

tillsluter den kl. 4 o. m. De späda bladen begag-
nas i några orter såsom grönkål.

Vlekwr. Dessa belades 1789 med bevillning, så

att hvar och en som nyttjade gäldar skalle betala

4 sk. och för silfverur 2 sk. allt B:ko. Den som
bar 2:ne or skullo för det andra betala 1 R:dr,

ntan åtskillnad om det var af gnid eller silfver.

Vide, annex till Grötlingbo, i WUby stifts södra

kontrakt, 6 J mil S. från Wisby, är £ mil i längd

och J mil i bredd , så att man kan se hafvet på beg-

ge sidor. Kyrkan, af sten, skall vara uppbyggd
år 1240. Tornet är ombygdt år 1826. Under
påfvetiden höHs här i Fide en stor årlig landiroark-

nad, som kallades Fide Samfund, på S:t Lars dag,

då prosten i kyrkan förrättade så kallad kyrkd-

raessa , till hvilken mycket folk strömmade från ut-

sockaarne, hvarvid äfven, vid en krusifix-stock, of-

frades af hvarje persoa minst 16 till 20 sk. silf-

vermyet till 8: t Laorentii ära. Denna vantro af-

skaffades år 1699. Km si fix-stöcken år ätino i be-

håll och nyttjas till fattigbössa, bvari årligen läg-

ges 6 till 8 sk. B:ko till socknens fattiga, af en

hvar, som God hulpit or sjukdom eller annan nöd.

Socknen består af 3 £ mtl. och har 27? invånare,

på en areal af 2,222 tunnland jord.

Fideikommiss kunna nu mera ej stiftas i Sve-
rige. Deras skillnad från annan egendom ligger

dels i deras oafhändeligbet, dels i deras ©del-

barhet. Fideikommisser kunna således ej säljas,

bortskänkas, utbytas eller förpantas, utan konun-
gens tillåtelse; men att medgifVa fideikommiss-

naturens öfverflyttande ifrån en egendom till en

annan anses tillhöra konungen, såsom högsto do-

mare. - Det är konungens högsta domstol, som
afgör sådana frågor, och dit äger äfven den att

Tända sig, som önskar att få inteekna sia fidei-

kommiss-egendom; ty äfven detta är honom för-

bjudet. Fidei-kommissarien är neml igen i sjelfva

verket icke ägare, utan blott innehafvare för lifs-

tiden af slägtens egendom. Det ligger i fidei-

kommiss-inrättningens natur, att fösta egendomens
besittning orubbligt vid ätten, ock förhindra jor-

dens öfvergång till nya ägare. Fideikommisset

hindrar icke familjens öfriga ledamöter att sjaska

i fattigdom; men det bibehåller alltid en viss för-

mögenhet åt siftgten , betraktad såsom en kollektiv

personlighet r och leroaar vården och ayttjande-rät-

ten åt familjens heivudmae. Därjämte hindrar don

också joedens delning emellan oUka personer inom
ätten. De öfvergå ostyckade till innehafvarens äld-

ste sen eller äldsta barn, eller till den, som, en-

ligt de viHcor testator föreskrifvit, står den förre

ianehafvåren närmast; ty då fideikommisser hafva

sia grund i testamentsrätten, och ej i den vanliga

arfelagen, så kunna ock vilkorea för egendomens
öfvergång till en ny ägare på olika sätt godtyck-
ligt bestämmas. Fideikommiss-inrättningen är ög-
nad att bilda en klass af mägtiga jordinnebafvare

;

men motverkar uppkomsten af en sjelfstäadig,

knappt bergad allmoge, hvilken försörjer sig sjetf,

om ock med möda. Detta sätt att öfverflytta egen-

domen påminner om gamla feodalförhållanden, och

har äfven i Sverige sitt motstycke i de ärftliga

fån, dem konung Erik XIV inrättade för grefvar

och friherrar. Dessa ärfdes odelade efter först-

födslorätt och kunde ej afhändas. Likasom de af-

skaffades genom konung Carl XI:s reduktion, så in-

skränktes de senare efter stalshvälfningen 1809.

Man kunde ej upphäfva fideikommisserna, ty detta

hade varit att inkräkta på ägande-rätten. De gam-
la fideikommiss-egendomarne blefvo derföre bibe-

hållna; men det förbjöds att stifta nya. Lagen
emot fideikommisser blef således en inskränkning i

testamentsrätten och man sökte vinna målet deri-

genem, att man förordnade, det ingen testator

äger rätt att forordna om vilkoren för egendo-

mens förvaltning längre än under förste erootta-

garens lifstid, och ej heller bestämma ägande-

rätten längre än till testaments- eller gåfvotaga-

rens nästa efterträdare. 1 dennes hand ikläder sig

egendomen egenskap af arfvejord. Denna lagför-

ändriag stod i sammanhang med den åt ofrälse

stånden beviljade rättigheten, att besitta allt slags

jord, äfven säterier, och såsom grund för den ifrå-

gavarande inskränkningen namnes den farhåga man
ägde skäl att hysa, att sedan allt slags jord kun-

de ägas af hvilken som helst, alltför många fidei-

kommisser skulle blifva stiftade, samt derigenom

möjligheten förminskad att förvärfva fastigheter.

Man fruktade, med ett ord. för en klass af stora

jordägare, med besittning enligt förstfödslorätt, och

sökte deremot befordra jordens delning. Lagens

syftning var demokratisk; den föreslogs af stän-

derna och blef af konungen antagen vid 1809—10

årens riksdag.

friden, J. P», hvars öfriga lefnadsomständigheter

äro obekanta, bar ulgifvit: De metkodo liUeras dt-

finiendi apud Romanos; Tankar öfver tnenskligheten*

öde, samt öfversatt: Hofméslarinnan eller lilla Aka-

demien för unga fruntimmer och Philosophiska län-

kar ur en Frimurares dagbok. Dessa skrifter ut-

kommo åren 1789 och 1790.

Vldle*ae» Camper, arkiater hos Carl EX och

Gustaf Adolf, var född i Königsberg d. 28 Maj

1570 ocb promoverades år 1591 till både filosofie-

öch medicine-doktor. Han begaf sig åt norden,

blef läkare hos hertigen af Kurland och stadsraedi-

kus i Riga, samt kallades år 1604 till Ryske stor-

fursten Boris Godanow, hvilken gjorde honom till

sia lifaedikoa, Han beskylles att hafva vållat
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prins Gustafs död, emedan han ffrrtydt prinsens i

förtroende till honom falida yttranden ock ankla-

gat honom för afsigten att uppbränna Moskwa. År
1610 kom han till Sverige och antogs genast i

tjenst hos konungen; men dog i Stockholm d. 1

Okt. 1613. Eljest beskrifves han som en flitig

och erfaren man, samt skicklig poet. I Moskwa
s&ges han hafva grandlagt den der varande Tyska

globoden.

fieandt, JoIim Henrik von, kom i tjenst

såsom ryttare år 1700, och deltog i Carl XIl:s

krig, bivistade slaget vid Narva, öfvergången af

Dana, träffningen vid Systerbeck, blef fangen i

slaget vid Storkyro, rymde från Ryssarne och blef

kommendant på Kajaneborg, der han år 1716 åter

blef fången. Härifrån lyckades han att for andra

gången befria sig år 1718 och deltog i Norska

fälttåget samma år, hvarvid han förstörde Stene

skans; blef sårad i en träffning mot Ryssarne vid

Selånger i Westerbotten år 1720, och stupade

slutligen, såsom major vid Savolaxs regemente, i

slaget vid Wilmanstrand år 1741. Han var då

58 år gammal och hade deltagit i 20 fälttåg. Hans

söner blefvo adlade 1751.

Vlflered, annex till Böne, i Redvågs härad af

Elfsborgs län, 3 mil N.O. från Ulricehamn. Kyr-

kan, af okänd ålder, är tillbyggd år 1734, och

har sitt namn af de Fifler (Horsa fifler), hvilka

växa i talrikhet omkring henne. — Kronbröllop

hafva här upphört och med detsamma brudståten.

De flesta låta viga sig hemma hos brudens föräl-

drar. Likfärderna äro enkla, och barnen bäras till

dop antingen i kyrkan eller hem till komminister-

bostället Elmered. Praktbegär har intagit den gamla

tarflighetens ställe, der råd och ämne dertill fin*

nes. Bonden idkar heldre jordbrak än handaslöj-

der, emedan detta lönar sig mera på en någor-

lunda god jordmån. Sjöar finnas tvenne: Lönnen,
en herrlig sjö, med vackra stränder, och Laxsjö,

"en pöl, förutan lax." Vid Björnaslätt finnes en

offerkälla; men offringen har upphört med vidske-

pelsen. Socknen består af 12 f mtl. med 547 in-

vånare på en areal af 6,804 tunnland, af hvilka

450 äro sjöar och kärr. Adr. Ulricehamn.

Virvelstad, annex till Hagebyhöga, i Aska hä-

rad af östergöthland, | mil ö. från Wadstena.

Kyrkan är af okänd ålder och byggd af kalksten,

vid stora landsvägen emellan Skenninge och förut-

nämnde stad. Här märkes: frälse-säteriet Råfsjö,

1 ml)., £ mil från kyrkan, har tillhört slagterna

Natt och Dag, Lilje, Wrede, Tessio, Pilgren, Blom-

menskjöld och Wallberg. Socknen består af 20 J
mtl. med 710 invånare på en areal af 3,934 tunn-

land, af hvilka endast 25 äro sjöar och kärr. Adr.

Skenninge.

Vlajrellise » Olof» syskonbarn med den bekante

Figrelius (Gripenhjelm) och son till hospitalspre-

dikanten f Linköping Olaus Olai, var född derstä-

des år 1629, studerade medicinen under Rudbeck

d. ä. och rekommenderades af denne till ftltmedi-

kus år 1659, emedan han såsom det hette, "baff-

ver i några åhr sin största flijt giort, och na en

tidh practiserat: är till en hwacker physiognonri

och billiga seder, och hafiwer jagh honom uti

några åhr i medicina öffvat", m. m. Att F. vid

30 års ålder var den ende, som härtill Inmde fö-

reslås, gifver ett ungefärligt begrepp om medici-

nens tillstånd vid rikets första lärosäte på den ti-

den. Han skickades na till Svenska hären på See-

land, fortsatte, efter krigets siat, sina stadier i

Upsala, men reste till Leyden och blef därstädes

promoverad år 1663, flyttade till Falun, hvarest

han blef grufmedikus, sedan tillbaka till Stockholm,

der han dog 1671, endast 42 år gammal.
Vlholm, 2 mtl., i Jäders socken af Södermanlands

län, 10\ mil från Nyköping, var stamgods för

Oxenstjernska slägten , och har tillhört rikskansle-

ren grefve Axel Oxenstjerna, hvilken skref sig tfll

Fiholm. Hans sängkammare var der länge att

bese, uti sitt orubbade tillstånd. Sängen, mycket

olik denna tidens smak, har med 4 till 5 trapp-

steg ifrån golfvet varit tillredd i muren. Här för-

varades ock några kläder, hvilka tillhört rikskans-

leren. År 1791 d. 19 Okt. tillade konung Gustaf

m Tiksrådet grefve Joachim Beckfriis den heden,

vid det af riksrådet då upprättade fideikommiss

Fiholm och Börringe kloster (se detta ord), att

denna egendom skulle bära namn af grefskap, och

vid grefliga slägtens utgång på manliga sidas,

skulle den tillkommande fideikommissarien äga,

att, för sin person, antaga namnet Beckfriis och

ättens vapen, jemte grefvetitel och värdighet, dock

att dess barn ej blefve delaktige af denna värdig-

het. Fiholms grefskap har alltsedan rikskanslern

Oxenstjernas tid haft patronat-rätten till Jäders

och Barfva socknar; men äger denna rätt na en-

dast till den förstnämnda, hvilken är modersocknea.

Fiholn, en sätesgård i Ryttarna socken af West-
manland, vid Mälaren och ett sund emellan Tross-

ön och fasta landet. Denna gård har fordom titt-

hört biskoparne i Westerås, hvilka der utgifvit fle-

re bref. Den kallades den tiden Biskop*-Fiholm,

till åtskillnad från Fiholm i Södermanland. Då går-

den innehades af de andlige, låg den på Trossöa,

der man funnit lemningar af källare, vallar och bor-

gar. När konung Carl Knutsson sökte genom räfst

åter indraga kronogodsen, blef gården tagen ifrån

biskoparne. Fiholmen blef derefter kungsgård, och

drottning Catharina Stenbock fick den i förläning år

1561, tillika med Strömsholm. År 1623 såldas derna

gård ifrån kronan till fältherren Gast. Horn för 4,006

dal. s. m.; men år 1628 byttes den tillbaka, ock Fi-

holm blef åter kungsgård till år 1723, då det blef

utbytt åt amiral Wattrangs enka, mot Rådmans* i

TJpland. Fiholm innehades sedan af kammarherrea
v. Berchner och hans efterlemnade barn, till éfess

det, genom hans dotters giftermål med sia atjof-

morbror, riksrådet frih. G. J. Ridderstolpe, tillföll

denna slägt. Egendomen består af 3 £ mtl. säte-

ri, samt underlydande 15 f mtl. frälse, jemte rän-

torna af 3 \ mtl. skatte. Här finnes en stor, vacker

trädgård med växthus. Större delen af Fiholm stif-

tades år 1779, till fideikommiss inom slågtem, af

riksrådet baron C. J. Ridderstolpe.

Vlléan Detta namn har i senare tider ådragit tig

uppmärksamheten genom det rika arf efter pann
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tagetgarea på Deaerary , Jonas Filé», hvflket till—

föll hans broder, d. vice aktuariea i kommerse-
kollegium, Pial B* Filéa, son dermed stiftad*

an foad till Talföranda andamål, öfverlemnad till

regerande konungens disposition, ock derföre belö-

nades med kommerseråds titel. (Se nedanföre.)

aFiléa, Jfoama och Pamle» peaatoanifbmdt
för civile embets- och tjeastemåns samt deras en-

kors och barns änderhåll, uppgick år 1842 till

69,741 H'dr B:ko. I understöd utbetaltes till ci-

vile tjenstemån 2,800 Ridr, samt till enkor och

barn 1,966 R:dr 32 sk. B:ko.

VUenins, Peter» biskop i Linköping efter Rhy-
selius, från 1761 till 1780, då han dog 76 år

gammal. Det enda märkliga med honom är, att

han år 1774 först brukade bära biskopsmössa vid

högtidliga tillfällen, hvilket bruk sedan allmänt an-

togs af hans ämbetsbröder, samt att han vid 1765
års riksdag påmiate exellenserne att bivista guds-

tjensten i kyrkorna och der offentligt begå natt-

varden.

VlllkromimeD. Så kallades i början af 1800-
talet en person, hvilken, isynnerhet om somrarna,

uppehöll sig på Djurgården i Stockholm, och der

med sina visor, ackompagnerade af en skorrande

violin, omkring sig församlade den skrattlystna

hopen, hvars icke förfinade öron tålde vid ett nå-

got grofkornigt skämt och vissa kärnqvickheter,

bvilka alltid stodo mannen till bods. Han var en

ibland de originaler, hvarpå den tiden icke led

någon brist, men hvilka nu bltfvit allt mera säll-

synta, liksom glädjen och munterheten.

VHIipstmd» en bergstad i landskapet Wermland,
anlagd år 1611 af konung Carl IX, vid norra än-

dan af Daglösen, i en vacker och vattenrik dal,

nästan midt i Filipstads bergslag, 27 J mil från

Stockholm. Den erhöll sitt namn efter konungens

andre son, hertig Carl Filip, hvilken då var hertig

af Wermland. Handeln drifves här förnämligast

med tackjern, samt för öfrigt med spannmål och

andra köpmannavaror, hvaraf bergslagen har be-

hof, och handtverkerierna förse äfven landsbyg-

den eller bergslagen med arbeten. År 1836 in-

rättades här en högre apologistskola med en lä-

rare; men hvilken skola sedermera småningom blif-

vit utvidgad, så att den nu har trenne lärare och
besökes årligen af omkring 40 ynglingar. Dess-

utom finnes i staden en folkskola, der vexel-

undervisningen är införd. Denna sistnämnda skola

äger en betydlig fond, tillkommen genom enskilda

välgörares gåfvor. Årsmarknaden, i orten kal-

lad Oxhelgen, hålles i September månad, är liflig

och ganska mycket besökt. Jemte annex-socknarna

Fernebo, Gåsboro, Brattfors, Nordmark och Näs-
räm, utgör Filipstad ett regalt pastorat af 2 kl.

och bör till Nyeds kontrakt af Carlstads stift.

Staden har 1,109 invånare, 117 hus och tomter,

ned ett uppskattadt värde af 235,988 R:dr B:ko,

samt 3,156 tunnland den tillhörig jord* Riksdags-

Dummern är 79.

Villatet**, bergslag eller hårad, i landskapet

Wermland och fögderiet östersysslet, innefattar

följande socknar: Fernebo, Brattfors, Gåsbora,

Nordmark, Näsräm, Kroppa och Lungsund. Hära-
det består af 19 J mtl. och har 14,357 invånare.

Dess areal utgör 411,711 tonni., af bvilka 46,700
äro sjöar och kärr. Af insjöar äro Yngern, Dag-
lösen och Långban betydligast. På mineralier är

detta härad rikt; isynnerhet finnes bär jernmalm,

både i ymnighet och af utmärkt godhet. Bland

malmfälten äro de så kallade Penbergs grufvor,

belägna vid insjön Yngern, de betydligaste och

mest gifvande. I förening med häraderna Wäso,
Garlskoga, Wisnum och Ölme utgör detta härad

en domsaga.

Vllsn eller Filmen socken, i Olands härad af

Uplands län, örbyhus kontrakt af Upsala stift, 4 J
mil N.N.O. från Upsala. Vid prestgården skall i

hedendomen bott en konung med namnet Filmer,

efter hvars boning man ännu år 1741 märkte spår

af murar, m. m. Uti kyrkan står på högra sidan

om fönstret i choret en konung målad med krona

på hnfvudet, ett svärd i högra handen och ett riks-

äpple i den venstra, framför hans fötter en sköld

med vapnet 3 kronor. På venstra sidan om fön-

stret står en dylik bild med krona; den håller med
högra handen en yxa på axeln, med den venstra

ett äpple, men utan kors och blott en lilja på.

Framför dess fötter ligger äfven en sköld med en

flygande drake uti. Det uppgifves, att dessa bilder

skola bänsyfta på Magnus Smek och sonen Erik XII,

bvilka sinsemellan delade riket, år 1354, pä det

sätt, att fadern skulle behålla Svea rike, hvilket

utmärkes med vapnet 3 kronor. Deremot skulle

sonen styra det öfriga, bvilket draken skulle be-
teckna. Här märkes dessutom : Dannemora grufvor

och österby bruk (bvarom se dessa ord). Socknen
hörer till 3 kl. konsist. pastoratet*; beslår af 32
mtl. och bar 2,196 invånare på en areal af 25,851
tonni., af hvilka 2,950 äro sjöar och kärr. Adr.

Upsala, Dannemora.

Vilsnes». En Skandinavisk konungason, om hvil-

ken man berättar, att han, med en talrik bär, tå-

gade genom Östra Europa, ända fram till Svarta

Hafvet. Han läror egentligen varit en Svensk fyl-

keskonung, efter hvilken ofvannämnde Films soc-

ken fått sitt namn.

Vltoieajl* Är vetenskapen om språken, läran om
deras väsende och lagarne för deras förändringar.

Filologien bör sålunda skiljas från språkkunnighet,

hvilket är kännedomen om ordens betydelse och

öfversättning i flera eller förre språk, samt från

kunskapen om språkens innehåll eller litteratur.

Ett språk består ej af tillfällig sammangyttring af

ljud, utan tvertom af vissa efter nödvändiga lagar

utvecklade uttryckssätt. Det tillhör filologien att

ordna dessa och framställa de allmänna lagarne

derför, antingen inom ett enda språk, eller i jem-
förandet af flera språk; detta senare tillhör den

komparativa, jemförande filologien. Vid betraktande

af antingen ett enda språk under olika åldrar el-

ler åtskiljda folkslags språk visar det sig, att språ-

ket noga följt med och uttryckt hvarje tids och

hvarje folks bildningsgrad och lynne. Då ett

folk varit kraftfullt och oförderfvadt har språket

ägt klang och bestämdhet. Sedao folket bltfvit
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väldigt, bafva läspande, vekligft Ijad dnpkeaault.

Så länge ett folk varit obildadt, varit fattigt på
begrepp bar äfven språket varit fattigt. Så vida

filologien framställer dessa och öfriga språkens för-

hållanden, deras oaUr och inbördes förvaadtskap

,

är den ej blott en lära om ord och termer, avar-

före den af många blifvit ringa aktad, utan den

är en vetenskap i sitt slag, hvilken tjeaar att upp-

lysa menniskoslägtets utveckling och historia. Or-

det filologi kommer af Grekiska ordet ?*jlo£, vän,

och Åcyop, ord, språk. Den första som benämn-

des filolog var Eratosthenes
, astronom, geograf

och föreståndare för bibtiotbeket i Alexandria om-

kring 300 f. Kr. Efter honom förde flere lärde

män detta namn, och det blef liktydigt med gram-
matiker, emedan filologien omfattade flera ve-

tenskaper, såsom mythologi, kritik, rbetorik, me-
trik , m. m. Genom dessa filologer blefvo alla qvar-

lefvor af den Grekiska litteratören samlade, rena-

de och upplyste med kommentamc, och sålunda

räddade åt efterverlden. Alexandria var medel-

punkten för dessa lärde. Bland Romare kunna så-

som filologer nämnas Quintilianut , Aul. Geiiius,

och senare Donatus och Prisoianus. Till nyare ri-

ders utmärkta filologer höra Joh. Reuchlim (utmärkt

i Grekiska språket), död 1522, Richard Bentley

,

Joh. Jac. Scaltger, m. 0. 1 våra dagar bar filolo-

gien undergått nästan en revolution, genom bekant-

skapen med Sanskrit, Hinduemes heliga språk,

bvarigenom en alldeles oy utgångspunkt blifvit fun-

nen för den komparativa filologien. De som häri

arbetat äro: bröderne Schfegel, den nu lefvande prof.

Bopp i Berlin, m. fl. Under katholicismens period

i Sverige, märkes i filologien bland annat Compe-
sila verborum af Magn. Ingemanii, tryckt 1519;
en kompilation af en Engelsk grammatici arbete

från 11;te århundradet; Donatus nyttjades i Latia-

ska grammatiken. Under reformations-seklet om-
nämnas Etaus Petri Beising , Joh. Serrarius, Nic. Olat

Bothniensis och Abr. Andr. Angermannus. Sjuttonde

århundradets filologer i Sverige voro Freinskemius

,

Loccenius, J. Gezelius, Er. Sehroderus samt Joh.

Schefferus. Under adertonde århuodradet märkas:

Ihre, Bolin, SahMedt
, Hof, Celsius, Rudbeck, D.

Annerstedl, Eenberg, UUgrund, Laltersledt , Ruden*.

sköld, af Sotberg, Aurioillius, H. Breuner, II. Ben-
lekus, Boberg, Engström, Leopold och en mängd
andra. Under nittonde seklet har filologien i all-

mänhet icke blomstrat. Disputationer, några sprid-

da öfversättningar samt några få skolböcker utgöra

bela den filologiska litteraturen. Orientalspråken haf-

va fått lyckligare bearbetare: Syriskan genom Agrell

och Norberg, Arabiskan genom Berggren, G, Knös,

Lindgren och Thornberg, Hebreiskan genom Tingsta-

dius, Sjöbring, Pettersson oeb H. Tullberg, Sanskrit ge-
nom O. ¥. Tullberg, då Grekiskan endast ägde Dahl

och öfversättarne M. Wallenberg
,
Tranér, Lundblad,

Srunius, samt Kolmodin, och några läroboks-för-

fattare. Moderna språken bearbetades af: Hein-

rich, Deléen, m. fl. Modersmålet började däre-

mot grundligare, ehuru icke med afseende pa
fornspråket, undersökas af Boivie, FryseU, Alm-
qvist, ro. i.

fUssiS. Jt-huru Svenska folket i allmänhet mera
riktat sin intellektuella verksamhet åt de praktiska

vetenskaperna, än ht den filosofiske spekulationen

,

bar Sverige likväl fcambragt flere utmärkta filoso-

fer, än man skulle kunnat vänta det under «n så-

dan riktning hos folklynnet. Fastän Sveaskame me-
ta följt med den .filosofiska utvecklingen ock till-

egnat sig dess resultäter, snarare än ställt sig i

spetsen för densamma, och brutit nya banor inam

tankens verld, så kar detta tillägnande likväl skett

på ett sjelfstäadigt sätt, och eoskildta tänkare haf-

va uppstått i Sverige, hvilkas namn bevaras vid

sidan af vetenskapens utmärktare idkare. Någon
egentlig filosofisk verksamhet ibland Sveriges lär-

de känner lärdomshistorien icke före sjuttonde år-

hundradet. Medeltidens skolastiska strider voro för

Svenskarne fremmande, med undantag måhända af

någon lärd prest, hvilken, vid universitetet i Pa-

ris, förvärfvat sig bekantskap med tidebvarfvets

vetenskapliga rörelser. Den s. k. Konunga- ack

Hö[dinga-styrelsen , ett berömdt inhemskt arbete,

hvilket anses tillhöra denna tid, ehuru dess faiga

ålder icke är ohetviflad, har ett mera politiskt Ib

filosofiskt innehål). Likaså fattig är äfven refor-

mationstidens litteratur i filosofiskt hänseende. Men

i sjuttonde århundradet inträder ett annat förhål-

lande. Tvenae filosofiska riktningar kämpade, till

dess en tredje uppträdde med den Gartesianska filo-

sofien. De båda andra voro den mystiska oeb dea

gamla skolastiska filosofien, dels tillgifven idkristo-

teles, dels kämpande emot honom. Det senare

var en egenhet bos de s. k. Ramisterne. Bland

mystiker från detta tidehvarf bar Sverige fram-

bragt Forshis, fterseus, Urban Hjärne, m. fl. ack

af den ändra ofvannämnda riktningen Johannes Råd-

beck, en märkvärdig man i vår bildoinga historia,

den lärde theologen Geaelius, den lika kunskaps-

rike juristen Wexionius-Gyldenstålpe, ro. fl. Gar-

tesii system blef, under konung Garl XI» rege-

ring, föremål för strid ibland de lärde i UpsaJa.

Theologerne fruktade faror för kristendomen. På
ena sidan kämpade Cartesianern Biberg och den

unge för bildning och en ädel karakter samt oför-

Ijenta motgångar bekante Castovius; å dea andra

sidan stodo theologerne Micrander och den strids-

lystne, äfven bland opartiska personer illa beryk-

tade Sch ii ti. Denne visste att, vid en riksdag,

inleda prästeståndet i striden, och regeringen an-

ropades, att med magtspråk qväfva filosofien. Dea-

ne vägrade och den enväldige Carl XI stadgade

tankens frihet. Derifrån undantog han likväl po-

litiken; ty inom dess fält fördrog han ingen mot-

sägelse, intet tvifvel om den oinskränkta konunga-

magtens gudomliga ursprung. Denna inskränkning

i tankefriheten blef i sin mån ett hämmande hatad.

Under de fyra första tiotalen af 18:de århundra-

det verkade den sjelfständige tänkaren Rydatins

med kraft och lärdom för den Gartesianska filonn
flens stadfästande. Efter honom herrskade don

Wol fiska skolan. Den djupsinnige Svedenborg fram

trädde vid dess sida med sin verldsbekanta thoo

sofi, och emot århundradets slut blef den Kantänka

filosofien känd i Sverige, bestridd, försvarad a*h
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slutitgen segrande. Dess försvarare var särdeles

filosofie-professorn i Upsala Boethius, hvflken lik-

väl finna kunde bland sina samtida räkna anhän-

gare af Lockas system. Dit syftade de Gustavi-

anska snillena, sådane som Leopold och Nils von
Rosenstein. På detta sätt blefvo den Europeiska

filosofiens olika systemer i Sverige hemmastadde,
och vid ett sådant tiUegnande bar det i hufvudsa-

ken förblifvit. Fichtes, SchelKngs och Hegels åsigter

hafva tid efter annan inträngt i Sveriges littera-

tör, dock ej blott såsom lån, ntan med sjelfstän-

dig bildning. Den skarpsinnige Benjamin Höijer och
den djope tänkaren Biberg anförde den filosofiska

verksamheten i Sverige, i början af innevarande

århundrade. Båda skördades af döden i sin medel-

ålder, och deras platser fylldes af skalden Atter-

bom, vän af Schelling, och den klart tänkande

Grubbe. Begge dessa män hafva genom skrifter

och undervisning verkat med framgång. Af Atter-

boms "Studier titt Filosofiens historia och system
1*

bar dock endast första bandet utkommit , och Grub-
bes arbeten åro till en stor otryckta och för all-

mänbeten ej tillgängliga, sedan författarens röst

förstummat från kathedern. I våra dagar hafva

yngre män , Snellman i Finland och Afzelius i Upsa-
la med flit, skarpsinne och lärdom börjat sprida den

Hegelska filosofien, och en lärobok i filosofiens histo-

ria af prof. E. A. Schröder har börjat lemna pressen.

nVIloaoflsk examen eller examen inför filosofiska

fakulteten vid universiteterna anställes i och for

erhållandet af den akademiska doktorsgraden, i

hvilken fakultet som helst, och, man kunde tilläg-

ga, äfven för inträdet i konungens kansli; ty den

a. k. kansli-examen är i sjelfva verket filosofisk,

enär deo icke omfattar något ämne, som ej räk-

nas till den filosofiska fakulteten. För juridiska

och medicinska graden fordras eo föregående filo-

sofisk examen, hvilken omfattar hela den filoso-

fiska fakultetens sfer, med undantag af de öster-

ländska språken, Nordiska antiqviteterna , esteti-

ken och astronomien, m. m. Denna examen be-

nämnes med afseende å den examinerande fakulte-

ten och den andra, bvaruti inträde sedermera skall

sökas, antingen juridiko-filosofisk eller mediko-
* filosofisk. För den tbeologiska graden fordras där-

emot, såsom en inledning, sjelfva den högsta fi-

losofiska eller filosofie kandidat-examen, hvilken

aflägges uti alla den filosofiska fakultetens veten-

skaper. Dit räknas då ej blott filosofien, ntan

afven språkstudier, den politiska historien, stats-

vetenskaperna, vitterhetens historia, mathematik,

fysik, astronomi, kemi och natoralhistoria. Ämnena
aVro for många att af en och samma person kunna
genomträngas. Deraf har också uppstått det för-

hållande, att ingen studerar alla dessa vetenska-

per, utan hvar och en sitt studium och söker blott

att i de öfriga ämnena icke blifva alldeles ogillad.

Detta kan dock ej alltid undvikas; ty äfven om
den examinerade icke blifvit afgjordt ogillad i nå-

got ämne, måste han likväl hafva vunnit i det

hela tretton godkännande betyg. I annat fall är

examen underkänd. Då nu examensämnena äro fjor-
~ ton, måste han antingen vara godkänd af alla

atom en, eller också i vissa ämnen besitta högre
än godkännande betyg. Ty de högre betygsgra-
derna gälla för 14 eller 2, ja tre betyg, och år
det högsta tänkbara maximum 42. Minimum är,

såsom nämndes, 13. Den juridiko- och mediko-
filosofiska examen erfordrar blott 5 å 7 betyg,
och icke en gång detta, så framt ej inträde skall

sökas i den juridiska och medicinska fakulteten.

AfTen den s. k. student-examen, hvilken aflägges

i och för erhållande af akademisk medborgare-
rätt, är öfvervägande filosofisk. Den innehåller

nemligen, utom de filosofiska ämnena, ett förhör i

den tbeologiska dogmatikens elementer. Alla des-
sa examina föregås af tentamina eller enskildta

förhör, utom student-examen, som endast i ser-

skildta fall är förenad med tentamen, och äga
allesamman rum inför slutna dörrar. Tiden för

tentamina är obestämd, beror på den examineran-
de* välbehag och bestämmes efter den större el-

ler mindre kurs, för hvilken skall redogöras. Men
sjelfva examen räcker tre timmar, utom student-

examen, hvilken upptager åtta. Till antalet af
filosofiska examina skulle äfven kunna läggas den
s. k. preliminär—examen

f hvilken föregår den all-

männa juridiska eller hofråtts-examen. Den be-
står i ett förhör uti moralfilosofi och historia. De
större filosofiska examina äro förenade med skrift-

liga prof och filosofie kandidat-examen förutsätter

tvenne s. k. disputationer, af bvilka dock ingen-

dera behöfver vara författad af den examinerade.

Endast försvaret, och äfven detta i vissa fall blott

till eo del, åligger honom.

Filtrera, egentligen detsamma som sila, likväl an-
vändes denna benämning företrädesvis, då silnin-

gen sker genom papper eller filt, så att den sila-

de vätskan blir fullkomligt klar.

ViiubuIwlDter (mythol.). Så kallades en vinter,

som skulle inträffa näst före Ragnarök, (yttersta

dagen) och vara så lång som tre vintrar.

Flntamerstavd egendom, belägen i Fägreds och
Ekeskogs socknar i Westergöthland, har tvenne

qvarnar, vädersåg och tegelbruk för vattendrift,

med en areal af ungefar cirka 2,800 tunnland. Den
är belägen nära Götha kanal, hvilken går genom
dess ägor intill sjön Viken. Åges af öfverst-löjtnan-

ten och riddaren, friherre Gasten Fr. von Otter.

VlnaDs-departeitieiit* Någon serskildt förvalt-

ning öfver rikets drätselverk fanns ej före tiustaf

Wasa. Men då han inrättade ordentliga jorde-

böcker, stiftade han äfven ett kammar-rdd, eller

såsom det ock kallades kongl. kammaren, hvflken

skulle hafva oppsigt öfver beskattningsväsendet.

Detta skedde omkring år 1540. I konung Sigis-

mund» konungaförsäkran talas om en riks-skatt-

mästare och tvenne riks-råd, de der skulle för-

ordnas till kammar-råd. Från denna kammare ut-

gick senare tiders financiella myndigheter. Kam-
maren blef en af de fem riks-kollegierna, dem
Gustaf II Adolf utbildade. Senare utbrötos där-

ifrån åtskilliga delar, hvaraf uppstodo nya kol-

legier, kommerse- och bergs-kollegierne , stats-

kontoret, kammar-revisionen, hvilken nu kallas

kammaivrätten. Så delados, efter ånuenas aatnr,
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drätsel-ärenderna på flera förvaltande kollegiala

verk, och dessa träffades af kollegioraes gemen-

samma öde, att efter hand skiljas fråo den egent-

liga regeringen. Carl XI bibehöll riks-råder så-

som kollegiernes ordförande^ men detta samband

upphörde med frihetstidens början. Dessförinnan

hade konung Carl XII, i sin kansli-ordning af år

1713, förlaggt all regering i kansliets hand, och

delade detta i stats-expeditioner. Det blef nn

stats-sekreterarnes tid att föredraga i rådet och

stå i spetsen för styrelsen, hvar inom sin expe-

dition. Stats-expeditionerna blefvo styrelsens verk-

tyg, kollegierne skiljda derifrån, ställda på sidan

eller underordnade, rådgifvande och förvaltande

verk. Så äfven inom finans-förvaltningen. Denna

utgjorde, intill år 1773, gemensamt med andra

inrikes civila ärender, en expedition; men ifrån

detta år till Gustaf III* död fanns en egen finans-

expedition. Den försvann å nyo, för att återstäl-

las vid regementsförändringen 1809. Vid den se-

naste ombildningen af stats-expeditionerna år 1840,
undergick finans-styrelsen föga förändring. Dess

chef kallas stats-råd, i stället för stats-sekreterare,

och är konungens rådgifvare, äfven i de fall, då

han icke är föredragande. Expeditionen fick namn
af departement; men gränsorna för dithörande re-

geringsärender blefvo i det hela oförändrade. En-

ligt den stadga om ärendernas fördelning emellan

departementerne , som Kongl. Maj: t utfärdade år

J 840 , hör nu till finans-departementet alla beskatt-

nings-ärender, jemte frågoF om förvaltningen af

kronans gods, således hela kammar-verket. Härige-

nom kommer finans-departementet i nära förbin-

delse med civil-departementet, hvilket omfattar

handel, näringar, o. dyl., och ingår inom fi-

nans-departementets verksamhet i och för beskatt-

nings-ärendemas skull. Vidare räknas hit stats-

verkets förbindelse med banken och riksgälds-

kontoret, samt post- ocb tall-ärender; emedan
dessa inrättningar handhafva kronans inkomstkäl-

lor. Med denna penningeförvaltning genom fi-

nans-departementet förenas äfven utbetalningar af

medel anslagna på riks-staten, allmänna indrag-

nings-staten ocb af rikets ständer anvisade pen-

sioner, samt frågor om lån af allmänna medel.

Genom rikets ständers envälde öfver banken och

riksgälds-kontoret är finans-departementets verk-

samhet inskränkt; men utvidgas genom de mång-
faldiga beröringar, hvaruti stats-verket befinner

sig med dessa ständernas inrättningar. De em-
betsverk, som höra under finans-departementet äro

stats-kontoret, kammar-kollegium och kammar-
rätten, post-, tull- och mynt-verken, kontroll-

verket, chartae-sigillatae-kontoret och slutligen en

och annan inrättning, hvilken, att dömma efter nam-
net, man skulle vänlat sig att finna förlagd bland

civil-departementets ämbetsverk. Sådana äro: sty-

relsen öfver civil-stalens pensions-inrättning, skogs-

ocb jägeri-staten, samt ekplanteringen i riket.

Visumner* Klarare än någorstädes visar sig i

afseende på finanserna huru en stigande bildning

invecklar alla samhällsförhållanden, och gör lifvet

mera njutningsrikt; men tillika mera uppfyldt af

de mest olikartade omsorger. Ingenting var enkla-

re än finanserna i äldre tider; ingenting är kon-

stigare i våra dagar. Fordom betydde penningar

föga och vapnen allt; nn kan ej en här rörts

utan kostnader, hvilka göra krigen beroende sf

kapitalisteroe , och äfven i fredstid kan nästan in-

gen vigtig åtgärd inom samhällslifvet utföras, otto

i sammanhang med financiella anordningar. Der-

före har ock magten öfver statens penningar blif-

vit hufvudfrågan vid all politisk lagstiftning, ock

kontrollen öfver bruket af dessa medel en säkerhet

för folken, ej blott emot regeringens misshushåll-

ning utan äfven emot politiskt förtryck. I ildstt

tider bestod statens eller konungens inkomster —
ty emellan konungen och kronan gjordes anu

ingen skillnad — i Upsala-öd, eller de fasta

egendomar, som ifrån urminnes tid varit förenade

med vården af de stora offren i Upsala nfguda-

tempel. Dertill kom äfven konungens rätt att upp-

bära dulgadråpsböter, dana-arf, tredjedelen af sak-

ören , och slutligen fannos i de äldsta tiderna vis-

sa af folket utgående skatter. Dessa skatter hade

sin grund i den gamla förbindelsen för folket, att

följa konungen i krig (ledung) , samt att forpläga

honom och hans bof under resor i landet. Efter

hand blefvo sammanskotten för dessa ändamål stän-

diga utskylder, bvilka ntgingo äfven om krig el-

ler resor ej föreföllo. Dessa skatter förekomna

under åtskilliga namn, Ledungslama, Tingtlams,

Gengärd. Andra rent personliga skatter förekomna

äfven från hedniska och medeltiden, såsom des

bekanta Nässkatten. Med dessa inkomster, nvflkas

belopp nu omöjligen kan bestämmas
, ägde konun-

gen att besörja sin hofbållniog och de kostnader,

som bärflöto af hans bestämmelse, att lag styrka

och frid hålla i landet. Alla penninge- förhållandes

voro den tiden enkla ocb stats-ekonomien en okänd

vetenskap. Genom krig, de mägtiges förtryck och

tyranni af utländska fogdar under unionstiden kade

folket blifvit fattigt, och staten likaså. Sersluldt

bidrog dertill egendomens hopande i kyrkans hand,

jemte rikets beroende i handelsväg af Hansestaderna.

Konung Gustaf I emottog finanserna i djupt lager-

vall; men uppbjelpte dem genom reduktionen ntaf

kyrkogodsen. Stor skuld betungade kronan, hvil-

ken betalades genom stora ansträngningar. Kyrko-

tionden användes dertill och äfven kyrkornas kloc-

kor, hvaraf uppror uppstod ibland den oupplysta

menigbeten. Emellertid blef kronan rik, skoldei

betald, ordning infördes i penningeverket och be-

tydliga skatter funnos hopsparda vid konungens

död. Men så outbildad var ännu staUhusbållnia-

gen, att dessa skatter gömdes i hval fven, såsen

döda kapitaler och förslösades derföre snart rf

konung Erik XIV. Man förstod ej att göra den

fruktbärande genom en inre rörelse. I allaua-

het grundade konung Gustaf rikets penningeverk

på vidsträckta fastighets-besittningar, och öppnade

en ny inkomstkälla genom kyrkotiondens indrag-

ning. Fastigheterna voro dels fordna kyrkogods,

dels afvelsgårdar, dem konungen anlade i obna

provinser, och slutligen ville han gerna hetrakti

all obebyggd mark såsom kronans, och bonden så-
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som en ärftlig förpaktare. Andra medel att för-

vårfva inkomster försummades ej heller. Konun-
gen gjorde sig till arfvinge af de andliga stiftelser-

nas redbarheter, samt af prestera efterlemnade egen-

dom , deruti konungen tog biskoparnes gamla andel.

Allt detta, hvilket han förvärfvadt, stondom på
ett våldsamt och icke alltid rattvist satt, höll han

vid god ordning oeh inrättade t. ex. kronans jor-

deböcker. I afseende på skattläggningen införde

han beskattning efter jordetalet, i stället för ef-

ter mantalet, så att den som ägde mera betalade

också högre skatt, och ej, såsom förnt, hvarje

fullsuten bonde lika. Den ordning han infört i

penningeverket bibehöll sig ej under hans söner.

Konung Erik XlV:s dyra hofhållning och bestän-

diga krig förtärde statens medel; konung Johan
var en dålig hushållare och under Sigismund råd-

de en beständig oordning i landet, hvilken hindra-

de all planmessig ledning af penningeverket. Carl

IX hade ärft sin fars hushållsanda; men hans re-

gering var kort och krigisk. Derpå följde de sto-

ra härtågen till Polen och Tyskland under Gustaf

II Adolf, och dermed ingick ett nytt tidehvarf i

i Sveriges kameral- och finans-historia. Detta ti-

dehvarf inleddes genom tvenne nya förhållanden,

de ökade skatterna — en följd af kriget — och

kronogodsens öfverlåtande åt adeln genom köp,
forpantning och skänk. Nya bevillningar gjordes

för krigsbehofven och blefvo småningom beständi-

ga. Så uppkommo landtogsgärden
,

boskapspen-

ningarne
,
qvarntullen , lilla tullen och accisen. Alla

dessa nya skatter voro ej tillräckliga för krigs-

behofven, oaktadt dryga tullinkomster drogos från

de Preussiska hamnarne. Sedan dessa 1635 gått för-

lorade, börjades, af penningenöd, år 1 638 kronogod-

sens försäljning, hvilken, i början en nödfallsåt-

gärd, sedan blef ett samvetslöst slöseri. Drott-

ning Christina gjorde kronan fattig och konung
Carl X:s krig voro ej egnade att återställa ord-

ning och välmåga. Nu hade kronans inkomster

blifvit ett politiskt tvistefrö. Det var dervid, som
adelns och de ofrälse ståndens partier fastade sig,

och kronogodsens afgång från kronan, samt nöd-

vändigheten af en reduktion blef tidens bufvad-

fråga. Beslutad under Carl X verkställdes denna

reduktion, i större skala än från början var äm-
nadt, under Carl XI. Reda i penningeverket åter-

kom, kronan blef rik; men, såsom ofta fallet va-

rit, då något stort blifvit utfördt i Sverige, sked-

de detta på ett våldsamt, snart sagdt revolutio-

närt sätt. Carl XI var mera en diktator än en

lagbunden konung, i gammal Svensk anda. I Carl

Xll:s hand blef denna diktatur mera krigisk , först

segersäll, så djupt olycklig. Segrarna voro dyra

och nederlagen förstörde statens medel fullkom-

ligt. En våldsam despotism gjorde intrång i den

ensk1dta rörelsens frihet, bestämda priser före-

skrefvos i handeln och myntet försämrades. En
kopparslant gällde, på befallning, lika med 1 d:lr

s:mt. Efter Carl XII:s död togo de regerande stän-

derna penningeverket, likasom hela riket, under

tio vård, samt vanvårdade det ofta. Ifrån denna

tid berodde finanserna knfvndsakligea på statsver-

kets förhållande till banken. Inrättad år 1668 var

denna senare en vexel- och lånebank, hvilken först

långt senare började utgifva sedlar. Staten blef

dess gäldenär till föga fromma för banken. Hela

frihetstidens historia är uppfylld af rikets ständers

ombytliga styrelsegrundsatser för banken. Gustaf

m realiserade bankosedlarne 1776, och hans son

fick göra om saken å nyo 1803. Nu mera och
mest genom myntbestämnings-lagen af 1830 och

den realisation, hvilken, beslutad sagde år, gick i

fullbordan 1834, är banken mera oberoende af

statsverket, och, ehuru likasom förut förvaltad af

ständerne allena, ställd under allmänbetens ögon.

Dess tillstånd fördöljes ej. — Statsverkets inkom-

ster bestå dels i ordinarie skatter och andra till

kronan inflytande medel, dels i bevillning. De
förra äro stående inkomster och kunna anses, åt-

minstone en del af dem, såsom statens egendom,

samt kunna ej rimligtvis — ehuru motsatsen vis-

serligen blifvit yrkad — anses beroende af rikets

ständers afslag, så vida ej konungen dertill sam-

tycker. De senare kunna ändras eller upphäfvas

af ständerna, hvilka ej äga rått att bevilja dem för

längre tid än från riksdag till riksdag. De ut-

göra medel, som erfordras för statens behof, ut-

öfver de ordinarie tillgångarne. Ständernas rätt

att vägra skatter inskränker sig således till deras

magt att afslå bevillningen. Användandet af de

ordinarie medlen så väl som de behof, hvilka be-

villningen bör fylla, beror på ständernes bedöm-

mande. Konungen begär hvad han anser erfor-

derligt för staten; men ingen summa får användas

på annat sätt än ständerna bestämt. Uppbörden

besörjes af kronans tjenstemän och den högre

förvaltningen af tvenne embetsverk, riksgälds-kon-

toret å ständernas och stats-kontoret å kronans

vägnar. För behandlingen af financiella regerings-

ärender finnes ett eget finans-departement. Sta-

tens behof stiga beständigt och skulle smånin-

gom blifva större än att de på något sätt kunde

fyllas , om ej detta stigande ägde rum under vexel-

verkan med en tilltagande nationalförmögenhet. Na
visar det sig, att under det statsinkomsterna växa

har bevillningen kunnat betydligen minskas. Den

bestämdes vid 1809—10 årens riksdag till två

och en half miljon R:dr och vid 1844—45 årens

riksdag till 1,730,000 R:dr, oberäknadt tullafgiften,

salu-accisen, stämplade pappersafgiften
,
postmed-

len och brännvinsbrännings-medlen. Hela statsreg-

leringen upptog anslag till ett belopp af 1 1,384,790

R:dr, utom serskildta på riksgälds-kontoret anvi-

sade anslag och lån till öfver 3,000,000 R:dr. De

ordinarie inkomsterna beräknades till 4,488,430

Ridr och bestå i de beständiga råntorna af jor-

den, i tionde- och afrads-spannmålen, m. m.

Vlmeke» Ouataf, son till ståthållaren Gödrik

Nilsson Rangonen t01 Perno och Sonnäs, blef år

1549 slotUlofven öfver Stockholms slott oeh

stod, år 1545 "lutinant" åt slottslofven Måna

Nilsson på Wiborg, högste befallningsman i Fio-

land under hertig Johans frånvaro och slagen

till riddare vid Erik XIV:s kröning, gubernator i

Finland, skickades år 1563 såsom sändebud til
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Ryssland, der han afslöt ett stilleståad, och till-

trädde, efter återkomsten, ånyo sitt gnveradrs-

embete. Af denna ätt, bvilken utgick med fåltmar-

skalken Evert Horns enka, bafva flera medlemmar

innehaft betydande embeten, mest i Finland. Bn
af dem, t«en Vlneke, son till den ifrågavaran-

de Gustaf, ståthållare på Tavastehns slott, blef,

jerate flera andra, såsom Sigismnnds anhängare,

på hertig Carls befallning halshuggen i Åbo. (Se

vidare: Fleming, Johan Claesson.)

VinemM, Carl Olof» skollärare i Stockholm,

född år 1793, bar ntgifvit åtskilliga undervisnings-

skrifter, såsom: Svensk Språklåra, hvilken erhållit

flera upplagor, Inledning till Geometri , jemte Linear-

teckning, m. fl.

Vlnerinai eller finbränning kallas den omsmält-

ning och drifning, som det s. k. blicksilfret måste

undergå, for att, så nära som möjligt, bringas till

16-lödigt eller bergfint.

Vinajerborajnttrt , biskopsmössa (Digitalis purpu-

rea), en två-årig växt, hvilkcn förekommer vild på
ett par ställen i Bohuslän; men odlas allmänt i

trädgårdar för sina prydliga blommor, samt använ-

des såsom ett ytterst kraftigt läkemedel, och är

i större mängd högst giftig, hvilket härrör af en

deruti innehållen egen växt basis, kallad digitalin.

Flnja, en socken med Hörja, belägen i Vestra

Göinge härad och kontrakt af Ghrislianstads län

och Lunds stift, 3 £ mil V.N.V. från Christianstad.

Socknen hör till 3 kl. regala pastorat. Den be-

står af 19j- mtl. och har 1,100 invånare på en

areal af 10,414 tunnland, af hvilka 945 äro sjöar

och kärr. Adr. Christianstad.

Vink (Fringilla), ett fogelslägte tillhörande gång-
foglames 10:de familj, sparfvar, med kort, allde-

les kägelformig, rak och spetsig näbb, små runda

.näsborrar, vid näbbroten täckta med små fjädrar

. från pannan, korta ben, tarsen föga längre än
mellantån; första, andra och tredje vingpennorna

nästan lika, en af de första dock merendels längst;

stjerten vanligen urnupen eller tvåklufven; ögo-
nen små. Könen om sommaren olika, om vintern

nästan lika; ungarne, efter första ruggningen, lika

de gamla. De häcka i träd, buskar eller hål, och

bygga oftast mycket konstiga bon samt lägga van-

ligen flera kullar om året, kunna lätt tämjas och

sjunga i allmänhet angenämt. Slägtet innehåller

ett betydligt antal serskildta arter, samt underafde-

las nti stenknäckar, egentliga finkar och siskor.

De hos oss förekommande arterna äro: stenkndck,

grAsparf, pitfink, grönfink, bofink, bergfink, hämp-
Hng, gutndbbad fink ,

gnUiska, grönsisko, steghts,

allmän domherre, tallbit, större och mindre kors-

näbb samt båndet korsnäbb. (Se dessa ord.)

VlfiknJit. På örlogsfartygens reling finnas jern-

skepter, i hvilka ligga trädlister. På dessa och
relingen är, så väl inom som utom bords, fast-

spikad målad segelduk, kallad finknät. I dessa

ligga manskapets kojer om dagen; de tjena dess-

utom under strid som skydd mot skrå och musköt-
kulor. Handelsfartyg bruka sällan finknät; men
bafva i stället en bastingering af träd, segelduk
eller nät.

Vinland. Närbeläget Ull vårt fädernesland, skiljdt

derifrån blott af en snart öfverseglad halsvik f
kar

Finland, ehuru ursprungligen befolkadt af en annan

stam, med ett för vårt modersmål fremmande språk,

tidigt trädt i beröring med Sverige, i århundraden

varit dermed införlifvadt, ifrån Sverige emottagK

kristendomens ljus och bildningens välgerningar,

och dess folk har troget kämpat med Sveriges hä-

rar, så väl i samvetsfrihetens strider under Gustaf

Adolf, som för enskildta eröfringar och till foster-

jordens försvar. Den första förbindelsen emellan

Sverige och Finland förlorar sig i sagans natt. De
kämpar, hvilka drogo i

n
österoikmg

n
(vikingatåg

öster ut), besökte väl också Finlands kuster, och

våra äldsta sägner omtala dels vänskapliga, dels

fiendtliga besök på de Finska stränderna. Erik den

helige började Finlands omvändelse, hvilken tillika

blef dess eröfring. Detta skedde i medlet af lfete

århundradet. Tåget till Finland var ett korståg,

likasom de tåg , hvilka Danmarks Waldemar i stör-

re skala företog emot Estland och Liflaud. Ko-
nung Erik slog Finnarne, lät döpa en mängd af

dem och qvarlemnade Upsala-biskopen Henrik att

sprida kristendomen och stadga kyrkans välde,

lian träffades här af martyrdöden. Denna första

Svenska landstigning ägde rum i "det egentliga

Finland." Kristendomen kämpade länge och det

Svenska herraväldet var föga stadgadt. Det förnya-

des , befastades och utvidgades af tvenne bland don

Svenska medeltidens hjeltar, Birger Jarl oeb Thor-

kel Knutson. Den förre kufvade Tavastland i med-
let af 13:de, den senare Karelen i slutet af sam-
ma sekel. Dessa krigståg voro tillika försvars-

tåg, emedan röfvarehorder från dessa nejder oroa-

de äfven Sveriges kuster. Genom de Finska or-

öfringarne kom Sverige i förbindelse med Ryss-

land. Thorkel Knutsons framträngande emot östern

och anläggningen af Wiborg förde Svenskarna

isynnerhet till vapenskifte med Ryssland. Striden

fördes om besittningen af Kexholm. Denna plats

förblef ännu Rysk. Efter denna tid betraktas Fittr

land såsom en del af Sveriges rike; Svenska sprfe-

ket inträngde efter band i Finland och Sveriges

statsförfattning blef gemensam med detta land.

Bland Svenska historiens utmärkte personer inom
staten eller vetenskapen bafva flere varit Finnar

eller lefvat i Finland. Emot slutet af medeltiden

blef Finland ett offer för Sveriges och Danmarks
inbördes hat. Danske konungarne funno i Ryss-
land en villig bundsförvandt och i Finland en blot-

tad sida, der Sverige lätt kunde såras. De upp-

muntrade Ryssarnes härjningar, hvilka spridd© för-

ödelse öfver landet. Storarne försvarade det, anan

kunde på sin höjd lindra olyckorna , ej bafva dons*

Slutligen slöt Ryssland fred med Svante Stora.

Men Sveriges och Rysslands fredsafbandlingår baf-

va, intill nyare tider, ofta blifvit afbrutna af bJo^
diga krig, till skada för Fiolands folk. Beläget

emellan begge länderna, förenad t med det en»,

men betraktadt af det andra såsom ett dyrbart
segerns pris, bar Finland varit både krigets anled-
ning och krigstheatern. Särdeles har detta blifvit

händelsen , sedan Ryssland började begripa» sia be-
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stimmelse och sträfva framåt Östersjön. Så län-

ge Finland ej rar Ryskt, var ingen siker fred

med Ryssland. I förhållande till Sveriges iare

hvälfniagar bar Finland varit åskådare, likväl ej

atan alt djopt skakas deraf. I striden emellan

Wasa-furstarne var Finland konung Sigismund till—

giftet* Det styrdes af Claes Fleming, en kraftig

man; men hård och rå. Landet måste eröfras af

Carl IX, sedan Sverige redan var vunnet af ho-

nom. Claes Fleming hade dött, efter grymma stri-

der emot Finlands bönder, kvilka, uppviglade af

Carl, hade rest sig emot Flemingens välde. Ett

ädlare minne, än det som följer dennes namn, för-

värfvade sig Pehr Brahe d. y., såsom höfding öfver

Finland. Han emottog landets styrelse år 1637 och
lemnade den år 1640. Tillståndet var förskräck-

ligt; osedlighet, lagbrott ock råhet utmärkte alla

stånd. Brahe straffade sjelfsvåldet, upprätthöll ord-

ningen, så vida möjligt var, och stiftade univer-

sitetet i Åbo. Åren 1648—1650 vistades Brahe
åter i Finland och besökte detta land ännu en

tredje gång år 1651. Carl XI:s statsförändringar

träffade äfven Finland; åfven der voro gods bort-

gift», hvilka nn åtortogos, och på dessa skaknin-

gar följde Carl Xll:s krig. Nu gällde det Finlands

tillvaro såsom Svenskt land. Det bevarades åt Sve-
rige, mindre genom Svensk magt än genom tsa-

rens eftergifveahet. Wiborg, eröfriogen från Thor-
kel Knutsons dagar, blef likväl Ryskt, och i nä-

sta Ryska krig var det icke vapnen utan politi-

ken, som hindrade Finlands lösryckande från mo-
derstaten. Landet var i Rysslands våld, Svenska
bären förjagad 1742; men Rysslands statskonst

såg en större fördel i Svenska throneos besättan-

de med en furste, som var bestämd att bero af

Ryssland, än i Finlands införlifvande med detta

land. Derföre återlemnades åt Sverige största delen

h&raf. Det Ryska krig, som följde derpå, varför
mycket ärorikt för Svenska vapnen, för att kunna

slätas med förluster, om också Anjala-förräderiet

hindrade segrarn* och afbröt hoppet om sannolika

eröfringar. Men tjugu år senare blef Finland en

Rysk tillhörighet. Politiskt skiljda förenas län-

derna likväl ännu af språkets, bildningens och
slagtskapens band.

Flsilow, Mana* Om honom berättar Gjörwell,

i Svenska Bibliotheket, att ban var bergsman i

Falun, och skall, i följd af ett vad med sina kam-
rater, att inom år och dag resa till Kristi graf

fram och tillbaka, hafva företagit denna fär-

den år 1610, och hållit sitt ord, "så framt

ban varit längre än i Stockholm eller någon an-

norstädes."

Fina» en jätte, hvilken, enligt sagan, skall haf-

va biträdt den helige Laurentius, att uppbygga
Lunds domkyrka. Traditionen är härom ungefar

dansamma, som om flera andra Göthiska kyrkor,

nämligen att jätten lofvat honom sitt bistånd mot
vi1kor, att, till belöning, erhålla sol och måne el-

ler hans begge ögon, så framt han icke kunde

appgifva jättens namn. Kort före arbetets full-

bordan, då den helige mannen var bekymrad för

dm atfistade vMkorea, körde kan, vid en vandring i

skogen, en jätteqvinna sjunga Ull sitt gråtande

barn:

"Tyst, stilla, sonen min!

I morgon kommer Finn, far din, hem,
Då får du leka med sol och måne
Ock begge Sankt Laurises ögon."

Förbittrad öfver sin upptäckta hemlighet och sin

felslagna beräkning, skyndade jätten nu med sin

hustru ned i Kraftskyrkan, der de omfattade hvar

sin pelare i afsigt att draga omkull den och der-

med störta hela byggnaden; men nu gjorde den

helige mannen korstecknet, och straxt förvandlades

de båda i sten, der de ännu synas qvarsittande.

Vlannera;, ditåtar Wilhelm, elev af målare-

akademien, porträtt-, historia- oeh landskapsmå-

lare, född i Finland år 1784, vistades i Stock-

holm och dog derstädes år 1833.

Vlnnaerga grofvor, i Grythytte sockeo af West-
manland, bestå af flera gjorda sänkningar, hvilka

ifrån äldre tider gifvit Grythytte bergslag sitt hnf-

vudsakliga malmförråd. Ar 1 790 voro de ödelagda.

Vlnnbo hytta, i Norrberkes socken af Stora Kop-
parbergs län, hör till Ferna bruk i Westmanland
och byggdes år 1572 samt förbättrades år 1650

af H. Nyman. Vid Fianbo finnes gadolinit, pyro-

physalit, tantalit och tennmalm i små knölar.

Plnnnoda beckbruk, beläget å Sicklaön, i Svart-

lösa härad af Södermanlands landskap ocb
v
Stock-

holms län, invid Saltsjön, tillverkar årligen om-
kring 2,700 tunnor beck; tillhör intressenter och

disponeras af G. G. Bäck.

Pinne» Henrik, stoväktare vid Knngsör, skall

hafva uppnått den ovanligt höga åldern af 136 år.

I den no afbrända kuugsbyggningen på Kungsör satt

ett porträtt, föreställande honom, med en vers der-

uuder:

"Så såg ban ut, Stoväktaren Henrik Finne,

som lefde i dubbelt mannaminne.

Han tjente i sju Kungars tijd,

utan att han leddes dervijd", o. s. v.

Carl XI lät måla honom. En gång var han uppe

på slottet, då konungen talade med honom, befall-

te honom sitta och lät undfägna honom med ett

glas vin. Den gamle insomnade härunder, och då

han vaknade, förklarade han, att han nu skulle

gå hem och lägga sig på sin dödssäng. Detta

gjorde han äfven, ty följande dagen afled han.

Pinnen » den lÄage. Se: Cqjanus.

Plnnelmsnla, annex till Gällstad, beläget i Kinds

härad af Elfsborgs län, 1} mil S. från Ulrice-

hama. Kyrkan är af sten, dess ålder obekant, re*

parerad år 1821. I socknen märkes: Sundet, en

mindre herrgård. Socknen består af 8£ mtl. och

kar 420 invånare på en areal af 5,601 tunnland,

af hvilka 2,510 öro sjöar och kärr. Adr. Ulrice-

hamn.

Planeryaja, annex till Hofva, beläget på Tive-

den, i Wadsbo härad af Skaraborgs län, 4} mil

N.O. från Mariestad, 3| V. från Askersund. Sock-

nen är 6 mil i omkrets och skall i forntiden blif-

vit uppröjd af Finnar, hvaraf den fatt namn. Nä-

stan på alla höjder, och äfven i skogen, finnas

hopsamlade stenrösen, hvilka anses bevittna, att or-
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ten före digerdöden, år 1350, •rit mycket befolkad

och odlad. Utom 12 små sjöar inom socknen,

gränsar sjön Unden hår intill i sydost och Ska-

gern i nordost. Kyrkan, med torn af sten, bygg-

des år 1763. Här forvaras tvenne porträtter i

kroppsstorlek af Fredrik I och Ulrika Eleonora. I

socknen märkes: Skagerkokat jernbrnk och säteri,

tamt fastet Skagcholm (om hviJka se nnder dessa

ord); säterierna Ramsnäs och Wallsjön. Socknen

består af 22 £ mtl. och har 2,128 invånare på en

areal af 53,761 tunnland, af hvilka 13,570 äro

sjöar och kärr. Adr. Mariestad.

FlnDerÄnsjer, en frälse-egendom i Wesslands

socken af Upsala län, köptes år 1725 af lands-

höfdingen C. De Geer. Tillhör nn H. Ex. grefve

Carl De Geer.

sFInBforsen, ett vattenfall i Skellefteå-elfven , i

Westerbotten, är öfver 50 famnar högt

Planheden eller Plnnhalte var ett gammalt

namn på Småland. Man har yrkat, att Småland,

likasom största delen af det öfriga Sverige, varit

bebod t af de sedermera allt längre åt norden un-

danträngde Finska och Lappska folkstammarne.

Andra hafva motsagt detta.

OTumhyttasi , bergsmanshammare, i Grytbytte soc-

ken af Nerikes län, med 1 härd. Har 400 skepp:d

priv. årligt smide, af eget tackjern. Hammarskat-

ten är 4 skepprd. Skeppar på Götheborg eller Stock-

holm. Äges af: fru C M. Holmgren, född Wah-
lund. Smidesstämpeln : B med trenne punkter öfver

hvarandra, å ömse sidor.

FlBnhyttan , i Grytbytte socken af Westmanland,

8£ mil från Örebro, tillhör bergsmän.

Vlnnliytte- eller Nytt-elCven » i Ljusnarsbergs

socken af Nerikes län. I denna ström uppehålla

sig bäfrar. Den börjar i sjön Nytlen eller Nitton

i Finnmarken, och sedan den i Ramshytte och

förutnämnde socken fått tillökning, flyter den åt

Linde, och får namn af Lindes-ån; faller sedan

med flere vattendrag i sjön Wäringen, och får der-

efter namn af Opboga ström och Arboga A, hvilken

flyter in i Mälaren.

Visamark kallas ännu en trakt, i öfversta delen

af Dalarne, som bebos af Finnar. Hela denna Finn-

mark sträcker sig ifrån norra ändan af Bohus och

Svinesund, längs åt fjällryggen upp emot Lappmar-

ken, och således äfven genom en del af Wermland,

Dalarne och Helsingland. Uti Norrige, ofvanför Ha-

logaland, finnes likaledes ett landstreek, som både i

äldre och senare tider blifvit kalladt Finnmark och

bebos af Lappar. Dessa kallas Finnar eller Finn-

Lappar af Norrmännen, hvilka gifva namnet Kvanter

åt de egentliga Finnarae. Norra delen af Stora

Kopparbergs socken kallas ännu Finnmarken, lika*

så finnes Finnmark i Rättviks, Orsa, Norrberkes,

Malagns, Malingsbo och Grangärdes socknar i Da-
larne. Man bar anmärkt, att invånarne på den se-

nare soeknens Finnmark bo i pörten och tala Sven-

ska med Finsk brytning. Åfven i Wermland finnes

en Finnmark. År 1 597 lärer en stor del Finnar In»

kommit till Sverige, dit de inkallades af hertig Carl,

hvilken anviste dem till de Finnmarker, der de-

ras afkomlingar ännu anträffas. Ka stor del in-

flyttade tffl Wermland, der de satte sig ned få
skogarna i Bergslagen, Klfdalen, Fryksdalon, Jee-

se härad, Nordmarks och Gilbergs härader, så att

de liksom i en halfcirkel omgifva landet. Sedan de

efter en 100 års förlopp hade förökat sig i den

grad, att deras bostäder föllo inom den rekog-

nition eller öfriga till brnkshandteringea anslagna

oafvittrade skogstrakter, hvarpå bruksägare hade an-

språk, så förskaffades en kongl. förordning, kvflkea

anbefallde, att med eld och svärd, såsom vilda djur,

bortjaga dessa kolonister, och om en bonde be-

träddes med att hafva tre gånger visat barmber-
tighet och lemnat skydd åt någon af de förfölj-

de, så skulle han derför straffas med ej mindre

än lifvets förlust (Forsell). Oaktadt dessa förföl-

jelser qvarlefva dock ännu i dag en mängd af

dessa Finska afkomlingar i Wermlands, Dalames
och Westmanlands skogar. De lefva dels af bo-

skapsskötsel, dels af kolbränning, hvaraf de lansen

kol till närbelägna hyttor och bruk. Derna för-

nämsta busdjur äro getter, af hvilka ti sant

gifva dem lika mycket mjölk och näring som en

ko, och hvilka nästan föda sig sjelfva om som-
maren på mossarne, samt om vintern af tallris och

bark. Det förbud, som på lenare tider, tfll sko-

garnes bevarande, utkommit mot dessa djur, skall

kanske förr utrota de arma skogsbebyggarne äa

alla fordna förföljelser. 1 norra Westmanland, haf-

vudsakligen i Nya Kopparbergs socken, hvars in-

vånare af de sydligare församlingarne kallas, nsed

ett gemensamt namn, Finnar, ser man ännu per-

soner, hvilkas mörkbruna by, olika ansigtsbygg-

nad och svarta bår antyda på ett icke Svenskt ur-

sprung. De bo uti ett slags hus, som kallas rösafa-

eor, hvars byggnadssätt äT temligen besynnerligt

1 midten af ett större rom, hvars tak är bildadt af

sjelfva takresningen, står en murad fyrkantig ngn,

ungefär som i våra s. k. badstugor, hvari veden

lägges till stugans uppvärmning. Framför ugne-
öppningen är lagd en spishäll, kallad na***», af

flata gråstenar, hvarpå maten kokas, ock i en

stolpe bredvid sitter ett jern, hvari en brinnande

torrvedssticka, pertan, insättas för att upplysa sla-

gan. Någon skorsten finnes ej, utan röken åtgår

genom en öppning i taket, eller genom gluggar i

väggarne i stället för fönster. Nedanför deasa

fönstergluggar, hvilka tillslutas med bradfockor,

äro sängställen, så kallade lafvar, kring väggame.
På senare tider har man dock börjat insätta fön-

ster med glas, och nästan bvarje år ombyg-
gas någon af dessa gamla rökstugor efter nyare

byggnadssätt. Af det Finska språket höras åan»
återljud i vissa ortnamn, såsom Paljacki-bergct,

m. m., och någon gång i personers namn, såsom
Kickan. Sjelfva äga likväl ej inbyggarna något
minne af sin härkomst, utan kalla det språk hvar-

på deras äldsta psalmböcker äro skrifaa, Gr*H-
$ka eller Finska, och af hvilka, ehuru sällsynt,

ännu finnes ett och annat exemplar. Högst få

kanna läsa dem. Att Finnarae, aatiagea dessa

invandrade eller några ännn äldre, varit fortess
långt mera utbredde och sedermera blifvit träng-
de uppåt, derom vittnar den mängd af nansn anan
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tam påminna om dem. I mångt delar af Weet-
nianland anträffas : Pionåker , Finntorp , Finneryd , m.

i aorra Westergöthland finnes Finnarydja soc-

ken, o. s. v. Allt visar att Finnar röjt ock upp-
odlat skogarne, ekorn frakten af deras mödor dit—

lockat ock tillfallit främlingar och fiender. Säg-
nerna omförmäla ännu, att dessa Finnar, i början,

haft den högdragenheten, att om någon Svensk

dräng friade till en Finsk piga, så var kan säker

om att fä en korg. Af denna orsak benämndes de

af sina grannar for Finne-adel.

Finnskog», Morra och SOdm, höra under Dal-

by, som, jemte dessa 2:ne kapellförsamlingar, är

annex under Elfdal ock belägna i Elfdals kontrakt af

Carlstads stift, det förra 20 mil, det senare 19 mil

N. från Carlstad. Deras areal ock hemmantal finnes

upptagne jemte Dalbys. Norra kapellförsamlingen

har endast 770 invånare, den södra deremot 1,426.

Adr. Carlstad.

VlmnskJift, kallas en slags Lappländsk lodbössa.

Vinnata eller svinstad, 2j. mtl. frälse-säteri,

med åbyggnad, i Borgs socken af östergöthland,

brukas som ladugård under Löfstad i Kimsta socken.

Vinnit eller »indra, ett jernbruk, i Jernboås soc-

ken af Nerikes län, har 2 härdar och 800 skepp:d

priv. årligt smide, af eget tackjern. Hammarskat-
ten är 8 skepp:d. Skeppar på Stockholm. Ägare:

J. F. och O. U. Bedblad.

sVinnnlcer, jernbruk och säteri, i Fellingsbro soc-

kan af Nerikes län, 5 £ mil från Örebro, med fle-

ro i Finnåkers by belägne hemman, samt Gibo och

Långboda, inköptes af öfver-guvernören G. Soop,
från Louis De Geers testamentsexekutörer år 1660.

Har sedermera delvis tillhört slägterne Fersen,

Donna, Stenbock, Larsson, adlad Svedeostjerna,
Gyllenstjerna och Lillje. En ganska vidlyftig råt-

tegång uppkom emellan grefvionan A. M. Soops

arfvingar, general-majoren grefve Dobna och her-

rar Svedenstjerna, angående börd. Förening träf-

fades slutligen, hvarigenom grefiiga Fersenska arf-

vingarne blefvo ensamma ägare af Finnåkers bruk

och alla dertill hörande lägenheter, samt innehaf-

vos detta nu af enke-grefvinnan L. v. Fersen och

disponeras af grefve A. Gyldenstolpe. Bruket har

5 härdar och 3,025 skepp:d 3 lisp:d priv. årligt

smide. Frälsesmidet utgör 253 skepp.d 10 lisp:d;

och finnes bär äfven spik- samt manufaktursmide,

allt af köpe-tackjern. Hammarskatten är 27 skeppid

14 lisp:d 7 marker. Skeppar på Stockholm. Finn-

åker består af ftj. mtl. säteri med underlydande

13 { mtL På ett högt berg härstädes har man
anmärkt lemningar efter en borg. Bruksstämpeln

är G. med greflig krona öfver.

Vineka Jungfrun kallas en större klippa, be-

lägen ej långt ifrån Stockholm, i saltsjön, vid

mynningen af Swindersvik, midt emot Blockhos-

tullen. Det är en allmän sägen bland traktens

invånare, att då denna klippa är fri från snö och

is, har äfven vattendraget emellan Svenska kusten

och Åland blifvit befriadt från sin viaterskrad.

sTOnefen kjrvkuu i Stockholm. Finska församlin-

gen höll i början sin gudstjenst i åtskilliga kyr-

kor, samt ifrån år 1607 till 1719 i Riddarbolne-

kyrkaa, det don måste börjas kL 5 om morgonen.
Härifrån flyttades den till Skeppsholmskyrkan. Slut-

ligen beslöt församlingen att bygga sig en egen

kyrka, hvartill den skulle inköpa det s. k. Bollhu-

set vid Slottsbacken. Kongl. resolutionen härom
är daterad d. 11 Maj 1725 och företaget bedrefs

med den skyndsamhet, att gudstjänsten kunde bör-
jas därstädes på fjerde Advents-söndagea eller d.

19 Dec. samma år. Kyrkan har sedermera under-

gått flera reparationer och ombyggnader. — Dess

inkomster utgöras af ett statsanlag, 510 R:dr, till

presterskapets aflönande, samt af Stockholms stad

666 R:dr 32 sk. B:ko årlig hyra for gymnasii-

buset, hvilket tillhör församlingen; men är, för all

tid, borthyrdt åt staden. Församlingen, hvilken

är en af de s. k. fria, d. v. s. att personer, bo-
ende hvar som helst inom hufvudstaden, kunna
hålla sig till densamma, räknar ungefär 2,000
personer.

Vlnekn språket. Detta har äfven blifvit begag-
nadt i bref till utländska magter. Hertig Johan

(sedan konung Johan 1U) , som hade Finland i för-

läning, skref år 1562 till konungen af Frankrike

ett bref på detta språk, sannolikt för att gifva

tillkänna, att han var en man, som beherrskade

ett folk, hvilket ägde ett eget språk. Brefvet

väckte mycken uppmärksamhet i Frankrike, äfven-

som svårighet att öfversätta detsamma. Detta lä-

rer utaa tvifvel varit den enda gång Finskan blif-

vit användt som diplomatiskt språk. Konung Erik

och rådet blefvo högeligen förtörnade häröfver,

så mycket mera som frågan varit om något en-

skildt förband med Frankrike.

Vlnemlde kallas, till skillnad från svartsmide,

sådana jern- och stålarbeten, hvilka efter smid-

ningen måste fullkomnas medelst filning, slipniag

eller polering, och således vanligen hafva en blank

yta. (Se: Svartsmide.)

Vinenonsjt ett säteri samt jern- och styckebruk

i Risinge socken af östergöthland , 2$ mil från

Norrköping, består af 2 mtl. frälse, hvarmed är

förenad t öfversäter, 1 mtl. frälse-säteri. Bruket

blef redan på 1 500-talet för kronans räkning an-

lagdt till stycke- och ammunitions-gjutning , och

upplåts år 1618, i en byggmästares från Luttich

Wilhelm Gilliussons (De Beaches) namn, under för-

paatningsrätt åt Louis De Geer. Efter sin inflytt-

ning till Sverige, inköpte denne sistnämnde af kro-

nan, emellan åren 1641 och 1650, att everldeli-

gea äga och såsom frälse innehafva så väl detta

bruk, som Österby, Löfsta och Gimo jernverk i

Upland, med dem underlydande 67? hemman, för

on köpeskilling af 223,397 R:dr Specie, beräknad

efter 4| procents afkastning. Sedan drottning Kri-

stina blifvit myndig, erhöll han år 1646 hennes

fastebref derå. Icke desto mindre blef, efter 1655

års riksdagsbeslut, Fiaspong, likasom de öfriga De
Goerska egendomarne, år 1685 förklarade för re-

ducible; men likväl, efter åtkomst-handlingarnes

pröfning, till sina ägare återställde, då Finspongs

kanongjuteri först på 3 år, eller från 1686 till

1689, bortarrenderades till Louis De Geer d. v.,

och upplåts sistnämnde år åt honom och hans ef-
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terkommande under oefbrotet arrende, emot en

viss bestlind ströms-afrad. Endast af denna anled-

ning kallas Finspong än i dag kronobruk. Louis

De Geer d. ä. införde har Wallon-smidet och

lemnade Tid sin död Finspong åt sin andra son,

assessoren Lovis De Geer, hvilken år 1668 lade

granden till den prydliga hufvudbyggnaden. Denna

liknar nu ett slott och består af ett stort och präk-

tigt stenhus, med vidhängande 2:ne flyglar. Tvenne

serskildU flyglar, äfven af sten, uppfördes 1742-

1758 af den sistnämndes sonson, öfverintendenten

Louis De Geer. I högra flygeln finnes ett kapell, der

offentlig gudstjenst hålles. Kapellet har orgelverk

och dyrbara målningar. Den Engelska parken, som

jemte trädgården utgör 16 tunnl., och ställets för-

skönande i allmänhet, åro frukter af framl. gref-

vinnan Fredrique Aurore DeGeers, född Taube, ut-

märkta smak. Ibland dessa byggnader kan anföras

ett i vacker stil, efter Sergells ritning, på 1790-

talet oppfördt tempel, kalladt Auroras lempel; do-

men hvilar på 1 2 Joniska pelare och prydes af en

målning utaf Hörberg. Det bar ett altare med en

offerlaropa och medaljonger af friherrinnan Fre-

drique Aurore De Geer, hennes döttrar Charlotte

Aurore, sedan grefvinna af Wetterstedt, och gref-

vinnan Piper, född Fredrique Emilie Aurore De Geer.

I parken anträffas ett monument upprest åt gref-

vinnan Aurore De Geer. Nya Lugnet är en vid

parkens ända, nära intill sjön, belägen byggnad i

ädel stil, med arkitrav ocb Joniska pelare. På
Finspong finnes en samling af omkring 250 olje-

förgstaflor, hvariblaad af T i lian, Guido Reni, Ku-
bens, Annibal Carraggio, Bassaoo, m. fl. Den

mest utmärkte taflan är af Jakob Jordaens och

hänger i theatersalen. Dessutom finnes bär ett

bibliothek af omkring 7,000 band. — Jern- och

styckebruket ligger nära invid herrgården. Redan

på 1500-talet voro tvenne hyttor här anlagda.

Masagnen, af huggen gråsten, med en mycket rym-
lig hytta, blef färdig år 1826, och är både i an-

seende till sin fasthet och prydlighet den ypper-

sta byggnad i sitt slag i Sverige. Bruket bar

2,222 skepp:d priv. årligt och 232 skepp:d frälse-

smide, af eget tackjern. Dessutom tillverkas här

årligen 2 till 3,000 skepp:d kanoner, ammunitio-

ner samt gröfre och finare gjutgods. Hammarskat-

ten är 1 9 skepp:d 8 lisp:d. Smedjan har 6 härdar.

Egendomen består af 2:ne stångjernsbruk Lotorp

och Djurshyttan, utgörande 119^ hemman. Nästan

alla byggnader härstådes äro af sten, och den stör-

sta af dem utgör häradets och bergslagens tingshus.

Lolorps bruk bar 2 härdar, 690 skepp:d årligt

priv. och 90 skepptd frälsesmide, äfven af eget

tackjern. Hammarskatten är 6 skepp:d. Hamma-
ren uppbyggdes först af Gillis de Flon, hvars son

adlades med namnet Adlercrona, och fick privile-

gier år 1690 och 1742, samt kom omkring 1780
under Finspong. Efter frih. Johan Jakob De Geers

död, år 1809, tillföll egendomen dess barn, och
utlöstes år 1831 i tvenne lika lotter af exellensen

,

grefve G. af Wetterstedt samt frih. Gerh. De Geer.

Den tillhör numera grefve A. F. N. Gyldenstolpe.

Vid Finspong finnes ett hospital, samt en friskola

för brukets folk. Bruket skeppar på Norrköping

och Stockholm.

kTlntponar» *t* härad i 5:te fögderi*t af öster-

göthlands län, kallades förut Futsponga tam och

Ostergotktands bergstag, i 1581 års jordebok, och

innehöll då en större rymd, såsom förenadt and

Hammars, Askersunds och Snaflnnda socknar af

Lerbecks bergslag. Den 12 Oktober 1619 blef

det af konung Gustaf Adolf förlänadt eller bert-

arrenderadt till den af Svenska näringarne högt

förtjente Louis De Geer d. ä. Arrendesummaa be-

stämdes till 9,222 daler 21 öre 16 penningar

Svenskt mynt och upptages enligt 1620 års stat

till 13,919 daler 3 öre. Häradet håller omkring

14 qvadratmil i areal, eller 334,045 tunnland, af

hvilka 44,210 äro sjöar och kärr. Det innefrt-

tar 8 socknar nemligen: Risinge, Wånga, Hälle-

stad, Skedvi, Regna, Tjällmo, Godgård samt Be»,

af hvilken senare en större del är belägen i Skyi-

lerstads härad af Nerikes län, ocb annex änder

Svennevad dersammastädes. Hela häradet består

af 429^ mtl. och har nu 18,711 invånare; men

år 1810 endast 14,250 personer. Landet bildar i

allmänhet en ansenlig skogsbygd , af bvilkea den

så kallade Kolmården utgör en betydlig deL Det

är tillika mycket bergigt och högläodt, så att

till och med fjällväxter träffas i de högst beög-

na nejderna. Boskapsskötsel, bergsbruk ocb skogs-

bygge åro inbyggarnes vigtigaste näringar. Hed

insjöar ocb vattendrag är detta härad rikä-

gen försedt; de största insjöar äro: Glan, Rasen,

Tisnaren och Hunn; den betydligaste strömman

:

Finspongs-ån. Häradet bar jemväl flere jerngruf-

vor, som bearbetas, af hvilka må nämnas graf-

vorna vid Ålfvebro och Sonstorp. Utom Finspång

finnas åtskilliga andra jernbruk, bland hvilka Sans-

torp ,
Sljernvik, Lotorp, Folkström, 6rytgöt och

Borggård äro ansenligast. Märkvärdigaste orten

är säteriet Finspong, hvaraf häradet har sitt namn.

aTlneevona;» en å, 5 £ mil lång, leder sin upprin-

nelse från trenne håll, hvilkas alla vattenledningar

förena sig vid Finspong ocb der nedanföre uttöm

ma sig först i Dåvern och sedan i Glan.

inlasta, ett gammalt gods om 2 mtl., i Shådern

socken af Upland, 1 mil från Norrtelge. Här

löddes S:t Brita är 1303, och bodde äfven härstå-

des någon tid. I ett berg här bredvid synes in-

nu hennes grottor. Gården är anlagd emellaa sÖn-

derrasade berg, förmodligen af en vidskeplig åtrå

att vistas i grannskapet af S:t Britas grotta. Går*

den bar en rymlig åbyggnad af träd, bvilkea ej

motsvarar teckningen i grefve Dalbergs Smed* Ant.

et Hodierna, der äfven flere härvarande alder-

domslemningar äro afritade. Denna egendom Sg-
des i 200 år af Brahe-ätten, och Joakim Brahe

gaf den åt sin hustru Margaretha Wase, konung
Gustaf I:s syster. Deras dotter blef gift med Rr-
ger Nilsson Grip till Nynäs, ocb deras dotter
medförde egendomen åt sin man friherre Anders
Keitb, bvilken år 1570 skref sig till Finsta. Käfta

blef landsflyktig under orolighetenia emellaa ko-
nung Sigismund och hertig Carl. Kgeadosnea till-

hörde sedan slägteraa Natt och Dag, Sporre ack
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Leyonmark i fyra led. — S:t Britas kapell, som
stått nära gardes, på den stora stenhögen, för-

stördes af vådeld redan t Erik Johansson Wases
tid. På säteriéts ägor finnas några åttebackar.

En runsten hittades år 1722. En fjerdedels mil

från gården skall den ryktbara Salmodge-stenen

blifvit påträffad, bvilken, enligt lagman Appel-

blads anmärkning, ar npprest endast öfver en be-

hållen bonde.

Finveden utgjordes fordom af häraderna West-
bo, Sunnerbo och östbo i Småland. Huruvida

namnet får bärledas från Pinnar, hvilka skulle

hafva varit bosatte härstädes i uräldsta tider, är

mycket tvifvel underkastadt.

Pinvedus, biskop i Strengnäs, der han förut va-

rit kanik, från år 1269 till sin död 1274. Han
har, tillika med andra biskopar, år 1271 under-

skrifvit beslutet om Upsala erkebiskopssätes flytt-

ning från Gamla Upsala till östra Aros.

Vinvid Flnvldsson namnes bland andra "Svenar

af vapen*, hvilka år 1371 förklarades vara de en-

de erkände regerande riksråd, från hvilken heders-

plats utländningar borde uteslutas.

Firma kallas den namnteckning, ett handelshus

eller näringsidkare antagit, och som icke alltid

innehåller hufvudmannens eller delägarnes namn,
ntan stundom helt andra. Då neml igen en köp-

man, genom dödsfall eller nedläggande af rörelsen,

lemnar affärerna i andra händer, plägar handels-

husets gamla namn bibehållas, äfven då helt nya

personer leda dess angelägenheter. I fall de per-

soner, som verkligen utgöra bolaget, icke äro med
sina namn synliga i firman, åligger det firmans

innehafvare, att hos domstolen i orten uppgifva

sina rätta namn; och skall äfven hvarje förändring

af sjelfva firman, eller dess personer, offentligen

tillkännagifvas.

Vlrnarverk. Så benämnes i de gamla landskaps-

lagarne allt slags groft brott (Firn eller Firin be-

tyder brott). Dit hörde serskildt stöld, all slags

blodskam, försåtligt mord, m. m.

JFiseherstrOin, Johan. Denne mans första lef-

nadsomständigheter äro ej kända; man vet blott,

att han studerat i Lund, och i sina yngre år eg-

nade sig åt vitterheten, samt var en bland stif-

tarena af sällskapet Vtile Dulci. I senare år an-

vände han likväl sin tid och sin verksamhet buf-

vndsakligast på ekonomien och bar i denna veten-

skap utgifvit flera värderade skrifter, isynnerhet

en Ekonomisk Diktionär, hvilken likväl afstannade

med fjerde delen, en Beskrifning om Målaren,

m. fl. Ledamot af vetenskaps-akademien och pa-

triotiska sällskapets ekonofni-intendent , afled han

i Stockholm <L 28 Nov. 1776, troligen 65 år gam-
mal. Bland hans öfriga skrifter anmärkas: Berål-

telse om äkta perlors anseende och bruk, Frvntim~

mers-poriföljen, Underrättelse om sockerkokning , m.

m. Föga mindre bekant än genom sina skrifter,

bar han blifvit genom den karlek fru Nordeaflyeht

fattade till honom, och hvilken fick ett så tragiskt

slut. (Se vidare: Fru NordenfycM).

Fiska i vä* herres rike» en pantlek med sång,

bekant inom Södermanland, Westergötbland, Små-

land och på Öland. De lekandé hålla, med nan- »

den, en duk eller näsduk, hvarvid förstyraren

för leken far med fingret omkring på duken, och
upprepar orden: "Fiska i vår herres rike, För de
fattige, som för de rike! När jag säger håll, skall

ni släppa, Och när jag säger släpp, skall ni hålla!"

Derefter ropar han hastigt:
"
Släpp P eller

9
Håll."

Deltagarne i leken göra vanligtvis så som han
säger, och glömma den motsatta betydelsen af
hans befallning, hvårföre de måste gifva pant.

Viskal. Namnet härleder sig af Latinska ordet

fiscus, h vilket betyder de offentliga inkomsterna i

en stat. Fiskal skulle således utmärka uppsynings-

mannen öfver dem. Numera har betydelsen full-

komltgen förändrat sig och titeln betecknar den

embetsman, som å statens vägnar åklagar begång-
na fel och lagbrott. Städerne hafva sina fiskaler,

och landet serskildta för hvarje län, hvarförotan

kollegierna och bofrätterna äga sina så väl fiska-

ler, som advokat-fiskaler. Dessa senare tillhöra

embetsverken , och deras befattningar bero på det

kollegii verksamhet, hvilket de tillhöra; men de all-

männa fiskalerne hafva i konungens justitie-kansler

sin förman. Denne är allmänna åklagaremagtens

öfverhufvud och sjelf ett slags konungens öfverste

fiskal. På honom beror deras af- och tillsättande.

Piskar äro ryggradsdjur, med rödt men kallt blod,

sakna lungor och andas genom egna bakom huf-

vudet belägna redskap, hvilka fä namn af gälar.

Deras benbyggnad skiljer sig från de högre orga-

niserade djurens derigenom, att den sällan består

af något fastare ben-ämne, utan vanligen blott af

brosk; de yttre lemmarna utgöras af fenor, sam-
mansatta af smala benstrålar, betäckta och före-

nade medelst en simhud. Fortplantningen sker

medelst ägg, kallade rom, som befruktas, sedan

de af honan blifvit frånskiljda, genom öfvergjut-

ning med bannens sädesvätska, hvilken får namn af

mjölke. Fruktsamheten är i allmänhet ganska stor,

så att en enda individ ofta kan lägga många tu-

sende ägg, hvaraf dock vanligen endast en mindre

del utkläckes och en ännu mindre utvecklas till

full växta djur, emedan så väl rommen, som ynglet

äro utsatta för otaliga fiender och andra orsaker

till förstöring. Fiskarne lefva utan undantag i

vattnet, och kunna i allmänhet ej lefva i luften,

dels emedan de sakna den starka tryckning, som
vattnet utöfvar på dem, dels emedan deras inand-

ning af luft försiggår fullständigt endast på det sätt,

att de medelst gälarne likasom utpressa eller ge-

nomsila den i vattnet innehållna luften, hvaraf de

således endast beböfva smärre qvantitefer och lida

genom ett öfverflöd deraf. På grund af benbygg-

nadens olika beskaffenhet indelas fiskarne uti tven-

ne flockar, nemligen: Benfiskar, hos hvilka ben-

stommen utgöres af ben eller fibröst brosk, och

munnen sitter i hufvudets spets, samt Broskfiskar,

hvilkas skelett utgöres af ej fibröst brosk, och

som sakoa refben, samt hafva munnen sittande un-

der hnfvudet. Första flocken underafdelas åter i

ryra ordningar, nemligen: taggfeniga, mjukfeniga,

iofsgdtade och steikdftade; andra flocken deremot

nti tre ordningar, nemligen: lösgälade, tvdrmunia
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ock rimgmvnta. Hos oss förekomma åf första floc-

keo 41 serskildta släkten, innefattande 125 arter,

och af den andra 7 slägten, innefattande 20 arter,

deribland dock inberäknade äfven sådana som en-

dast nnder sina vandringståg komma till granska-

pet af våra kuster. Såsom allmänt kändt är, ut-

gör flere fiskslags kött ett godt och helsosamt nä-

ringsmedel
,
hvarjemte fettet eller den s. k. tranen

,

hvilken erhålles af några arter, äfven är af stor

användbarhet, i följd hvaraf fiskfångst eller fiske,

särdeles uti skärgårdarne, ntgör en vigtig närings-

gren. Se vidare: Fiske.

Yinkartorpet , beläget i en behaglig trakt af

kongl. Djurgården, vid den från Wärtan inlöpan-

de Httsarviken. I Bellma ris tid var bär ett särde-

- les besökt värdshus, ehuru icke af någon högre

ordning, hvilket kan märkas på den i allt afseen-

! de anspråkslösa åbyggnaden. Stället är idylliskt

skönt och har blifvit förevigadt i ett af Bellmans

herrligaste pastorala qväden, den genom ord och

melodi lika tjusande episteln "till Ulla i fenstret

på Fiskartorpet, middagstiden en sommardag: p UUa,

min Ulla
,

säj får jag dig bjuda
0
; och i sanning kan

man med Bellman utropa: "Ä'ke det gudomligt,

Fiskartorpet! hvad?" — Här står ock eO liten

koja, hvilken Carl XI begagnade, då han uppehöll

sig vid Fiskartorpet för att fiska. Den är gulmå-

lad och bär följande inskrift: "Konung Carl XI:s

.fiskarstuga reparerad år 1818." Fiskartorpet lem-

nades år 1834, såsom förläning på 60 år, åt nu-

varande landshöfdingen i Kalmar län, C. U. Nor-
man, emot en afgift af 200 R:dr B:ko årligen.

Vieke. Fisket bar, så länge Sverige varit bebodt,

-kört till invånarnes näringsfång på olika orter; meo
något sådant i större skala, något som genom sin

betydenhet kunde sägas ingå i statshushållningen,

-har egentligen endast idkats i Bohuslän. Sillen,

som i oräknelig mängd besökte dess kuster, dit-

lockade tidigt en mängd fiskare från serskildta län-

der, och i medeltiden drefs det för det mesta af

Hansestädernas utliggare. Först under senare hälf-

ten af 17:de århundradet, förbehölls det endaståt

landets invånare. Staten bekymrade sig icke om
fiskerierna förr än under Gustaf 11 Adolfs tid, då

regeringens uppmärksamhet fastades derpå; men
Carl X Gustaf är egentligen den förste, som der-

om afslöt någon statshandling, ty vid traktaten

med England af år 1656, förbehölls Svenska un-

dersåtare rättigheten att få fiska på Engelska och

Skottska kusterna, dock icke med mer än 1,000

Buyser. Det är ovisst, om denna rättighet någon-
sin begagnades. Först 90 år senare, eller år 1745,

-bildades ett kompani till idkande af fiske i Öster-

och Nordsjön, bvilket erhöll sitt privilegium d.

24 Jan. år 1746 på arfprinsens, sedermera konung
Gustaf m:s, födelsedag. Detta kompani införskaf-

fade, med mycken svårighet, tvenne buyser från

Holland, jemte deras besättningar, att tjena till

modeller och undervisare. Fisket bedrefs också

med temlig framgång, isynnerhet från år 1753 till

slutet af 1700-talet. Sillfisket var dock det huf-

vndsakligaste, ehuru äfven storfiske, makrillfänge

samt hummer- och ostron-tagt idkades ock ännu

idkas der. Den rikaste fångsten åf sill Vkt haftra

gått till närmare 3 miljoner tunnor, hvaraf nära
än två tredjedelar användes till trankokning. Den-
na industrigren ock det från kokerierna utflytan-

de trangrumset tros dock
,
jemte buller och skjat-

niag i skärgården, hafva vållat sillens försvinnan-

de derifrån, ty sedan år 1808 bar silllangsten tfll

största delen upphört, til) kännbar förlust för ri-

kets handelsvåg i allmänhet och serskildt för Bo-
huslän, der 8,000 menniskor lefva endast af fiska,

och dessa äro no bragta i verkligt elände. Sta-

ten har emellertid till fiskeriernas uppmuntran, från

1752 till 1787, användt 635,000 R:dr, och år

1812 anslogo ständerna 50,000 R.dr till sillfisket

på djupet, hvilket likväl ej medförde någon nyt»

ta. — Rättigheten till fiske är i Sveriges lag-

stiftning föremål för åtskilliga stadganden, hvflka

- dels afse reglering af äganderätten till fiske
y deb

fördelningen af vattnet, så att icke en strandäga-

re far genom sitt fiske uppfånga all fisk, till an-

dra strandägares förfång, dels ock fiskens beva-

rande för alltför omåttligt fiskande. 1 detta sista

afseende är det förbjudet, att fiska med redskap,

de der äro särdeles beräknade att fånga fiskyng-

let, äfvensom att ljustra med eldbloss under lek*

tiden. Likaså är det en skyldighet för jordäga-

ren, att hålla öppna vakar vintertiden på de stal-

len , der fisken vore i fara att förqväfvas nåder

det täppta istäcket. På det att ej en fiskeri -ägare

må kunna stänga andra från all del i fisket, är en

viss s. k. kungsådra föreskrifven, hvilken ej Är
stängas af fiskredskap. För öfrigt äges vattnet

af den som äger stranden, och då olika ägare

innehafva bvardera stranden, delas vattenåder* of-

ter midten; men vatten tillhörigt allmänning, är

gemensamt för alla, som hafva del i allmänningen.
(Se vidare 1842 års Författnings-samling.)

Vinkeby, pappersbruk, vid Motala ström, tillver-

kar årligen för ett värde af 5,000 R.dr.

FIffkebKckakil , annex till Morlanda, belägna i

Oroust vestra härad af Götbeborgs och Bohus Un,
3 £ mil V.S.V. från Uddevalla, vid hafvet. Sock-
nen har 740 invånare. Dess hemmantal och areal

-upptages jemte modersocknens. Adr. Kongelf.

F*isklju9e, fiskhök, sjöhök (Falco haliaetas), an

roffogel af 24—26 tums längd, med bufvudet of-

vanpå mörkbrunt, för öfrigt ljust gulaktigt, aOa
öfre kroppsdelar gråbruna med bvita spräcklor,

de undre delarne hvita, näbben svart, näbbhud nen

fötter blå, iris gul, tårna försedda med långa

trinda, balfcirkelformigt böjda, bvassa klor. Uag-
fogeln har hufvudet och halsen ofvanpå svarta med
kvita fjäderkanter. Träffas om sommaren allmän-

nast i rikets mellersta landskap, mindre allmänt

i de södra och norra, och helst i sådana bergiga

skogar, som gränsa till insjöar och floder, säHan

vid hafsstränder; flyttar, då sjöarne lägga sig, tfll

sydligare trakter och återkommer om våren vid

islossningen. Sitt bo bygger han i höga träd nen
lägger deruti 2, 3, sällan 4, nästan ovala, gulak-

tigt bvita, rödbrunt fläckliga ägg, af 2 tom 3
linjers längd ock i tum 6£ linjers tjocklek, fö-
doämnena utgöras nästan ondast af fisk, sårJtlaf
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iasj*fiskaf, ^vOkJi haa med sin utmärkt skarpa

syn upptäcker fr** betydlig höjd och griper Med
klarna, samt upplyfter nr vattnet , äfven då de

äro af flera skålponds tyngd, och bortför till nå-
got träd för att förtär* de»; likväl bänder det

sUndom , att då han angriper alltför stora fiskar,

dessa draga honom med sig under vattnet.

VHakmåse , måse, måka (Lams canus), ea till sim-

foglarnes första familj horande fogel, af 17 J torns

längd, ofvan askblå både på rygg och vingar, det

öfriga af kroppen snönvitt ; sex vingpennor i spet-

sen svarta, två med hvita band framom den svar-

ta spetsen, näbben hos den onga fogela i första

året svart, i andra året främst svart, bakåt blek,

hos gamla foglar gröngal, bakåt vaxgul*, i viater-

drägt är fogeln något olika, honan något mindre än

hannen. Förekommer allmänt ock talrikt vinter

och sommar vid våra hafskuster och skärgårdar,

ända opp till Westerbotten, åfven vid insjöar osh

mindre vatten långt upp i landet, till och med
sådana som ligga ofvan snögränsen, och hvilka

stundom ännu i Juni äro belagda med snö och is.

De finnas alllid i större eller mindre flockar, och
då storm nalkas flyga de stundom i talrika skaror

iere mil ifrån hafvet inåt landet. De simma och
flyga lätt, samt gå och löpa äfven skickligt på
marken. Det läte de under bäcktideo låta hö-
ra i flygten, är ett fint

n
giit gitt giti

n
och stun-

dom "Ajro kyo kyo" Födoämnena utgöras af fisk,

skorpdjur, maskar, musslor; m. m., men äfven af

sädeskorn, hvilka de om våren upplocka på ny-
sådda åkrar, hvarigenom de derstädes göra skada.

Fortplantningen sker på stränder, holmar och skär,

så väl vid insjöar som vid hafvet, och honan läg-

ger 3 (sällan 2 eller 4) grönaktiga eller gulbren-

aktiga, blekare eller mörkare, med svartbrona och

gråa fläckar beströdda ägg, af 2% tums längd och

1 tum 5j. linjers tjocklek på en botten af sjögräs,

tfing, o. dyL Kottet samt fjädern är oanvändba-
ra, äggea deremot goda.

*?J*U-tionde tillkommer kyrkoherden, enligt äldre

och senare författningar, och omtalas redan i land-

skapslagarna och har sedermera Mifvit bekräftad.

"De vid Saltsjön bo och ringa åker bafva, skole"

i stället för afradstionde,
n
gifva, hvar skärbonde,

sam hafver egen båt (notebåt), om våren 4 band

fisk" (knippe, obestämd mängd, så framt det ej är

detsamma som bast, 24 stycken) noch om hösten

£ tunna ströraing (saltad), efter som prosten af an-

dra notedrägter äger en lott 0^) bekomma." Så-

daa tionde utgifves på eburudant sätt än fisket

idkas, om sommar eller vinter, oskifto, d. v. s.

utan afdrag eller förutgången afkortning. I för-

fattningarne namnes skdrebonée, bvilket tyckes an-

tyda att denna tionde-afgift egentligen otgår i

skargårdarne, der fiske utgör hufvudnäring; mea oj

uppe i landet, der ock afgiften icke lärer pläga ut-

göras. För bestämmande af detta tiondes belopp

bafva åtskilliga sätt blifvit vedertagna. På en

del ställen ^ af bvarje notvarp; på andra avart

10 dygn; på äana andra, isynnerhet för vissa

fiskslag, hvar 10 fisk, kvart 10 pund, vid bvil-

ket allt överenskommelse eller sedvanlighat ära

gällande, iro fiskare ifrån ea sockem ock idka

fisket inom en anoa* sockens vatten, då gifves

haif tionde åt kyrkoherdes der fiskrerne åo, efh
balf tionde åt kyrkoherden i socknen der de ro.

På Gottlaad utgifves fisk-tioade ej efter garnet,

utan efter "som God gifver välsignelsen"; äfvea-

som af land och strand, lefvande eller dödt, ehvad
namn det bafva kan.

WUUtU*nm> tärna, bättentärna (Sterna hirundoj),

ea till simfoglarnes första familj, måsar, hörande

fogel af 15^ tums längd, med röd, mot spetsen

svart aäbb, röda ben och fötter, hufvodet svart

nedom ögonen och åt nacken, strupen och sidorna

af hufvudet rent hvita, likasom de undre delarne i

allmänhet samt öfvergumpen, det öfriga med ask-

blå anstrykning*, honan mindre än hannen, med
mindre rent hvitt på öfvergumpen. Förekommer
allmänt om sommaren, och talrikast vid nafssträn-

deraa ända från Skåne upp inom polcirkeln; an-

länder om vårea och flyttar åter bort i September.

Han lefver vanligen flera par i sällskap, och fly-

ger nästan beständigt öfver vatten, för att upp-

uemta sina födoämnen, som bestå af lefvande fi-

skar, räkor och andra skaldjur, på hvilka han med
pilens hastighet nedskjuter och under flygten låter

han höra ett läte, liknande *kriäh kri kri kri",

stundom äfven, då han blir ond eller rädd, ett sträft
n
kriäh kridh" Sina ägg, hvilka äro till färgen olika,

ibland ganska bleka, nästan perlgrå, vanligen oliv-

ftrgade, alltid svart- eller gråfläckiga, 1 tom 5 \
linjer långa, 1 tum l£ linje tjocka, lägger honan

till ett antal af 2, 3, sällan 4, på några torra

grässtrån i en håla i sanden vid vattubrädden , el-

• ler ock på ett skär eller en sten öfver vattenytan.

Hvarkeo kött eller fjäder äro användbara*

aTtakm» är ett gammalt, nu mera föga brukligt

namn, liktydigt med kronans inkomster eller de

verk, som emottaga och förvalta detsamma. Be-

nämningen finnes qvar i ordet fiskal, ehuru detta

Att en vidsträcktare betydelse. (Se detta ord).

kTitja, en socken, med Hjelsta, belägen i Laganda

härad och kontrakt, Upsala län och stift, 2 £ mil fr.

Enköping, 2 mil S.V. fr. Upsala vid Mälaren. Sock-

nen hör till 3 kl. konsist. Den har 330 inv. och be-

står af 22 mtl. Dess areal utgör 2,685 tunnl., af

hvilka endast 40 äro sjöar och kärr. Adr. Ekolsund.

aTfttuuus» en sätesgård i Sorunda socken af Söder-

manland, 44 mil från Stockholm. Här landsteg

konung Christian I och lägrade sig sedan vid Grö>
dinge kyrka. Riksråden Johan Pedersson Bååt,

hvilken slägt gården af ålder tillhört, samt Dio-

nysius Beurreus skrefvo sig till Fituna, som nu

äges af exelleusen baron Carl Bonde.

nTJadatr (mythol.). En eldröd tupp, som gol vid

verldens nordliga sida. Förmodligen en sinnebild

af norrskenet. (Finn Magnusen.)

aTjalaur (mythoL). Bror till Goter. Desse voro

tvenne dvergar, desamme som tillredde det kost*

liga akaldemjödet En namnkunnig vis, benämnd

Qvaser, kom, under en resa, till de begge bröder*

nes boning. I stället att bevisa honom gästfrihet,

slagtade de honom och låta hans blod rinna i en

kittel, Odrärer, samt tvenne fet, Bodn och 80a.
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De blandade honung i blodet och läto det ttfver-

gå till jäsning, hTarefter det Wef ett så berrligt

och undergörande mjöd, att en hvar som smakade

deraf, blef skald, vältalare och vis. Asarne, vid

hvilkas bord Övaser plägat sitta, saknade honom
och läto efterfråga honom öfver allt; men det

nppgafs, att den vise blifvit qväfd af sin egen

vishet; emedan ingen kunnat utfråga honom och

han sjelf varit så litet böjd för att meddela sig.

Dvergarne, som ganska väl kände skaldemjödets

värde, beslöto att väl förvara det, samt att icke

bortgifva något deraf, utan i högsta nödfall. Men,

jätten Gilling och hans hustru kommo till Fjalar

och Galär, att begära gästfrihet. De ohygglige

dvergarne, hvilka funno en njutning i att göra

ondt, beslöto genast att döda de begge makarne.

Dvergarne foro först med Gilling i en båt ut på
en liten insjö, som låg tätt vid deras boning.

När de kommo midt på sjön, hvälfde de om bå-

ten , och jätten , hvilken icke kunde simma , drunk-

nade genast. Då de kommo hem och berättade

denna olycka för hans hustru, började denna att

gråta och jemra sig. Fjalar frågade då, om hon

ville fara ut och se stället, hvarest hennes man
hade omkommit. Hon jakade dertill; men när hon

steg utom förstugudörren, stod Galär på taket och

nedsläppte på hennes hufvud en tung qvarnsten,

så alt hon dog. Gilling och hans hustru hade en

son, vid namn SuMung. Denne ville hämnas drå-

pet på föräldrarne, hvarfore han begaf sig till

dvergarne, for att mörda dem. Då de hörde hans

hotelser, vågade de tänka hvarken på försåt

eller sjelfförsvar, utan sökte att i godo komma
öfverens med honom, i det de erbjödo i förlik*

ning det ypperliga skaldemjödet. Suttung, hvil-

ken redan kände dess förträfflighet genom ryktet,

antog det såsom bot för sina föräldrars mord.

Han förde det hem till sig, och hade mycket be-

svär för att rätt kunna förvara det. Slutligen

satte han sin dotter, den sköna Gunlöd, att vakta

detsamma. (Se vidare artikeln: Gunlöd.)

Fjelie, en socken, med Fledie och Lomma, Be-

lägen i Torna härad och kontrakt af Malmöhus
län och Lunds stift, \ mil V.N.V. från Lund, vid

hafvet. Fjelie har fordom utgjort ett pastorat

för sig sjelft, ocb var prebeode till rektor scho-

1» i Lund, då annexet Fledie var med Lomma
förenad t till ett pastorat. Kyrkan, hållen i rund-

bågsstil, är till socklar och hörnstycken samt om-
fattningar uppförd af huggen sandslen och för öf-

rigt af tugtad gråsten. Skeppet betäckes med
tvenne, koret med ett korshvalf i utbildad spets-

bågsstil, utsprånget med bjelmhvalf: Tornet har

å h varje sida en stor ljudöppning, som uppbär
tvenne rundbågar. En utbyggnad med platt träd-

botten bar i senare tider blifvit uppdragen å skep-

pets begge sidor. Uti tornbyggnaden finnas två

klockor, hvilkas vackra harmoniska ljud förvånar

ett vid dem ovandt öra. Till denna socken böra

derinom belägna Önnerups och Laxmans-Åkarps

(Ågerup) byar samt Kannick, före 180? en ängs-

mark, nu till det mesta en odlad och bebyggd
jord ulan hemmantal, tillhörig akademien i Lund.

Af önnerups by hör en del till Fjelie och ea an-

nan del till Fledie socken. Orsaken härleder sig

förmodligen från den tid, då Fledie och Lomma
utgjorde ett gemensamt pastorat. Dessa båda sock-

nar sammanknötos då medelst några hemman och

nummer från Önnerup åt hafssidan, då deremet

den öfriga delen af Önnerup var närmast förban-

den med Fjelie. Socknen hör till 1 kL preb. och

består af 23 £ mtl. med 1,054 invånare. Dess

areal utgör 4,029 tonni., af hvilka endast 2 äro

sjöar och kärr. — Allmogens seder och bruk vid

bröllops- och begrafnings-tillfallen , såsom större

fester betraktade, hafva, till stor del, bibehållit

sitt gamla skick. Gillet efter den döde kallas af

allmogen Årede, (Ertåt, d. v. s. dra den döde. TiD

att åtfölja liket bjudas alla inom byhemmet; men
till äredet eller gillet endast de som höra till la-

get. Detta lag hålles i sträng helgd, utan afse-

ende på släktförhållande. Dessa fester räcka van-

ligen 3 till 4 dagar, och så länge skiftas äfvea

förningar, hvilka qvinnorna medhafva. På sista

festdagen intages en frukost, som varar inemot

aftonen. Första bröllops- eller begrafnings-dagtn

åtes vid middagen ingen annan mat än som gillet-

huset består. (Rörande middagen se uppgiften för

Lomma.) Sedan middagen är slutad framsättas på
bordet förningarne i den ordning, som hustrun, hvfl-

ken haft förningen med sig, står i närmare eller

fjermare slägtförbållande till de gifte eller till dan

aflidne. Samma ordning iakttages äfven vid bordet

bland gästerna, hvårföre det ofta dröjer £ timme
och deröfver innan män och qvinnor hunnit ordna sig.

En förning utgöres af flera stora kakor af sött,

syradt och hvetebröd samt uppstaplade födoämnen)

af många slags kötträtter och nästan alltid att

par stekta grisar. Ofvan eller omkring detta kött-

lager ligger en krans af kringlor, trädda på ett

band, sedan gorå-, sand-, smör- och små socker-

bakelser, mandelmusslor, m. m. Ert annat lika

stort fat innehåller risgröt och i ett tredje ligger

en stor sockerkaka. Förningarne kringdelas af
någon ibland de förnämsta gästerna vid bordel,

då äfven gröten skiftas med knif och lägges på
tallrikar, hvilka sedan frambringas från man tfll

man. Af alla de slag förningarne innehålla, må-
ste gästerna taga för sig ett stycke. Härigenom
händer ock att gästernas tallrikar likna förningar-

ne i oppstapling. Sedan gillet är slutadt erhåller

hvar och en qvinna hem med sig i sina fat ett

stycke af de serskildta slagen. Drycken vid gil-

let består i öl, hvilket oafbrutet kriifgbjudes i

stora silfverbägare af dertill utsedde munskänkar,
jemte brännvin vid måltiderna, då en sup oftast

är tillräcklig för flere karlar. Något omåttligt

bruk af brännvin visar sig hvarken vid den eaa
eller andra dagens slut och skulle någon i så fall

öfverskrida måttlighetens gräns står han under

värdarnes serskildta uppsigt. Allt går sålunda

mycket stilla ocb ordentligt till. — Vid äredet

håller sig den efterlefvande maken och de full-

vuxna barnen afsides i en kammare och synen

icke tfll ibland gästerna, hvarken nnder eller

emellan måltiderna. — Vid bröllops-tillfallen daa-
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tai mellan måltiderna , mest af ungdom, bvar-

vid och sedan aftonmåltiden på första dagen

omkring kloekan 11 eller 12 på natten år slä-

tad med bön och sång, och talmannen gjort in-

bjudningen till (oljande dagen samt alla uppstigit

från sina platser, trader han fram och tager först

bräden vid handen, samt för henne, med sång, till

sängkammar-rummet, och derefter brudgammen på
samma sätt. Sedan brudparet lagt sig inträda gä-

sterna för att taga afsked af dem, då karlarne

lemna till brudparet en gåfva ("tandskänk") i pen-

ningar, efter råd och förmögenhet. Åt spelmän-

nen uppbarns, under musik, penningar på tallrik

af gästerna, vid hvarje slutad aftonmåltid. Gilles-

laget delas vanligen andra bröllopsdagen på efter-

middagen, då brudparet tager brudgummens slagt

och gäster med sig och till sig i sin nya bostad;

men de öfriga qvarstanna i bröllopshuset. De spel-

män brudgummen haft med sig dit åtfölja nu äf-

ven. Klädseln hos så väl man- som qvinno-könet

består uti mörkblåa hemväfda tyger. De förmög-

nare hålla sig dessutom klädeskläder af samma
förg. Mankönet kläder sig uti långbyxor, väst och

korttröja, bvaruli sitta kullriga silfverknappar.

Männerne bära stundom hatt med smalt skygge;

de gamle hafva dock ännu qvar sin låga kullriga

hatt, med bredt brätte; en rund blå mössa med liten

skärm uti, har likväl redan blifvit vanlig. Qvinfol-

kens klädsel består i tyger af samma väfnad och färg.

Deras korta kjortlar, med korta lif, göra att en

brud, med 5 å 6 st. sådana på sig, synes, om än

annars väl formad, alldeles oformlig. Adr. Lund.

VJelkertad , en socken, med Råbelöf, belägen i

Willands härad och kontrakt af Christianstads län

och Lunds stift, J mil N. från Christianstad. Sock-

nen hör till 3 kl. konsist. Den består af 33 £
mtl. och har 1,085 invånare. Dess areal utgör

9,581 tunn!., af hvilka 680 äro sjöar och kärr.

Adr. Christianstad.

aTJelklnaje » en socken, med Nymö, belägen i

Willands härad och kontrakt af Cbristianstads län

och Lunds stift, 1 mil från Christianstad, 1 £ mil

från Åhus och Landö hamn, vid hafvet. Pasto-

ratets största längd och bredd utgör J mil. Kyr-
korna i modersocknen och annexet ligga \ mil åt-

skilda och äro urgamla gråstensbyggnader med
höga torn, äfven af sten, utan några märkvärdig-

heter. Fordom brukades här, liksom öfverallt i

Skåne mycken ståt, isynnerhet vid bröllop med
förridare, brudsvenner och tärnor, skjutande, m. m.

Detta allt år nu aflagdt. Vid dylika tillfällen

synes ytterst sällan någon öfverlastad person.

Klädedrägten liknar den Blekingska, både för

man- och qvinkönet Blott vid högtidliga tillfal-

len brukar det senare hvita klutar, med- breda

spetskantade och nedhängande ändar, kautne öfver

hjässan; i vanligt lag mångflrgade bomullsdukar.

Socknen hör till 2 kl. reg. Består af 21 f mO.
och har 1,098 invånare på en areal af 4,976

tonni. jord. Här märkes en höjd, Fjtlktnge back*

kallad, ett ganska högt enstaka granitberg, med
en vidsträckt synkrets så väl öfver kringliggande

landet, som Östersjön. Adr. Christianstad.

VJelleauyr, tråffningen vid. Då Danske konun-

gen Waldemar landsteg på Gottland , samlades bön-

derne till landets försvar vid Kronvall; men blef-

to tillbakadrifne. De fattade stånd på Fjellemyr

vid Meisterby, och förnyade striden två dagar å

rad; men utan framgång. De ledo ett fullkomligt

nederlag. Detta lärer hafva skett d. 24 Juli 1361.

nTjellatiiajan eller Vieldatven, ett ställe å

kongl. Djurgården invid Stockholm, belägen på
sluttningen af ett berg, på vägen till Rosendal,

är derstädes uppbyggd af Norske statsministern

Due, hvilken bär åskadl igen visat, huru man med"

smak och tillgångar kan besegra naturen och för-

sköna sjelfva den kala klippan.

Vjerdeparter kallas de afdelningar, hvaruti Falu

grufva är indelad. Dessa gruflotter äro icke, så-

som namnet tillkännager, till antalet fyra, utan

mångfaldigt flera. Fjerdepart betyder således ej

en fjerdedel af grufvan, utan en fjerdedel af hvarje

s. k. utfjerding, af hvilka fyra utgjorde en af-

delning, hvilka kallades par, och funnos tjugu så-

dana par i grufvan. Denna indelning bestämdes

under konung Gustaf L Fjerdeparternas antal har

sedan blifvit ökadt, så att det efter Gustaf II

Adolfs tid utgjort 1,200. livar och en bergsmans

egendom i grufvan räknas efter antalet af fjerde-

parter, och dessa gå i handel likasom aktier i an-

dra bolag.

Fjerdhundra , Sttdra» ett kontrakt i Upsala

stift, inom Westerås län. Det innefattar följande

socknar med annexer: Norrby, Simtuna med AI-

tuna, Hvittinge, Frösfanlt med Härnevi, Tärna,

Thorstuna, samt Vestra Löfsta med Enåker. Af
dessa 7 pastorat höra 1 till 1 kl. reg., 1 till 1

kl., 2 till 2 kl. och 3 till 3 kl. konsist. Kon-
traktet bar 11,027 invånare.

Vjerdhuiidra » JITorrm, ett kontrakt i samma
stift och län som det södra, innefattande sock-

narna: östra Wåhla, Nora, Harbo och Huddunge,

af hvilka 1 hör till 1 kl. reg., 1 till 2 kl. kon-
sist. och 2 till 3 kl. konsist pastorater. Kon-
traktets invånare utgöra 6,858 personer.

aTJerdhundra land kallades fordom en del af
Westmanland.

nTjerdlnsr benämnes ett i Sverige brukligt mått, hvil-

ket, enligt kongl. förordningen den 29 Maj 1739,
bestämdes att utgöra en fjerdedel af en tunna vå-

ta varor; men deremot en åttondedel af en tunna

torra varor. Vid mätning af våta varor brukas

dock oftare fördelningen i ankare och kannor.

Vill man, i detta fall, med användandet af fjer-

dingsmåttet, förena underafdelningen i kannor, så

skulle en fjerding innehålla tolf kannor, således

något mindre ån ett ankare, som har femton kan-

nor, hvilket gör åtta fjerdingar. — En alldeles

egen betydelse bar ordet fjerding i Upsala stad,

hvarest man med fjerdingen betecknar en viss del

eller rote af staden , nemligen den nordvestra , be-

lägen vester om Fyrisån, dels på den höjd, i

hvars fortsättning åt söder Upsala slott är belä-

get, dels nedanför samma höjdsträckning. Denna

del anses nu för den friskaste inom Upsala stad,

tamt är, sedan den stora eldsvådan år 1809, till
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största delen nybyggd och val byggd. Domkyr-*

kan står derstädes, eller, om maa så vill, på

gränsen af fjerdingen och den öfriga staden. Åf-

venså finnas härstädes universitetets koosistorii-

hus, Gustavianska akademien och vetenskaps-socie-

tetens hus.

l^jerdiiigsinane-tjcnsten otgör ea befattning, som
åligger Sveriges allmoge. På vissa ställen gå des-*

sa befattningar i tur och då äro åboer å rena

frälsehemman derifrån undantagne. På andra stal-

len är tjensten ständig och försedd med boställe,

samt tillsättes af landshöfdingen. Fjerdingsroaa-

nen tillhör en viss polisuppsigt , hvarföre han kan

begagnas att föra fångar. Hans pligt är ibland

annat, att underrätta kronofogden eller länsmannen

om sjöskador, att tillse det vakar upphuggas på

tillfrusen is, och han kan äfven handlägga utmät-

ningsmåL
ff\jerres«ad, annex till Bårslöf, beläget i Lugga-

de härad af Malmöbas län, 1 mil O.S.O. från Hel-

singborg. Dess areal utgör 2,962 runni., af hvil-

ka endast 2 äro sjöar och kärr. Socknen har 715

invånare ocb består af 16j. mtl. Inom socknen

märkes Fjerrestadstorp
, 2f mtl. utsockne frälse,

tillhörigt grefve F. von Rosen. Adr. Helsingborg.

Fjolmer 9 Fjolner eller Fjoln» Yngve Freys

son och tredje Upsala-konungen efter Oden, be-

skrifves såsom en rik, årsäll och fridsäll konung,

hvilken lefde i godt förstånd med sina grannar.

Vänskapen mellan dem underhölls genom besök,

dera de gjorde hvarandra. Då Fjolner på ett så-

dant, hos konung Frode den fridsamme i Danmark,

skulle om aftonen välplägad gå till sina rum, ha-

de han den olyckan att falla i ett stort mjödkar,

der han, enligt Thiodolfers uttryck, omkom i vind-

lösa vågor. De fornskandinaviska sagorna nämna
honom, då det talas om Frode och hans underba-

ra qvarn , Grote. De säga att Frode köpte de star-

ka trälinnorna, Fenja och Menja, af konung Fjol-

ner i Sverige, samt att denne Fjolner skalle bafva

regerat härstädes, just under Kristi födelse. (Se:

Grotta.)

B?Jakholui*rne kallas trenne öar i Wettern,

nemligen: JaHön, Boholmen och Skatten, alla be-

växta med lind och alm.

Fjäder kallar man den egna yttre betäckningen

hos foglarne, som motsvarar däggdjurens hår,

hvilket den till sammansättningen likna, likasom i

någon mån äfven till byggnaden. Den består nem-
ligen, likasom håret, af en rörformig kropp, hvilken

dock ej, såsom detta, till hela sin längd är ihålig,

ulan blott till en del, i nedra ändan, och endast

ofvanför denna är utvändigt försedd med åt båda

sidorna utstående s. k. fan, motsvarande de fjäll

hvarmed håret till hela sin längd är beklädt. Fjä-

drarne omvexla dessutom hos samma djur i hög
grad till storleken, så väl i afseende på längd som
tjocklek, och de största deraf, hvilka finnas uti

stjerten, fa vanligen namn af pennor, (Se detta ord.)

Olika fogelslägtens fjädrar förete dessutom betyd*

liga skiljnader, i afseende på byggnaden, särdeles

skilja sig i detta fall sjöfoglarnes från landtfoglar-

oes derigenom, att fanet ftr fullkomligt vattentätt,

och hela fjädern genomträngd med fett, hvarige-
nom hvarje fjäder sluter vattentätt intill den an-
dra, i följd hvaraf kroppen ej kan blifva våt.

Sjöfoglarnes, särdeles gåsslägtets, pennor använ-

das, som bekant är, till skrifpennor, samt fanet

af de mindre äfven företrädesvis till stoppning af

sängkläder. Härtill användes äfven dun, hvilket

bildar ett mellanting emellan fjäder och hår, när-

mar sig mera detta senare, i afseende på for-

mea, och utgör bos flera fogelslägten närmaste

beklädnaden för kroppen, som är betäckt och skyd-

dad af fjädrarne. Fjäder och dun utgöra betydliga

handelsvaror. Hos oss är dessa hufvudsakligen före-

mål för den inhemska handeln, så att in- och ut-

förseln deraf äro obetydliga» den senare dock i

allmänhet öfvervägande.

FJHdergriis (Stipa pennata), en gräsväxt, som
fordom fanns på några ställen i Westergöthland

,

men synes vara alldeles utgången i riket, emedan
den ej blifvit funnen under ett hälft århundrade.

Fjäll. Den Skandinaviska fjällryggen tager sin

början redan med halföns nordöstligaste och nord-

ligaste uddar, utbreder sig i Sverige öfver de Norr-

ländska landskaperna, jemte delar af Dalarne och

Wermland. Den egentliga fjällryggen är i allmän-

het icke mycket hög, omkring 2,000 fot, men
ganska bred; ofvanpå densamma finner man stora

myror ocb strödda höga bergtoppar. På Norska
sidan stupar den i skarpa afsatser; men på den

Svenska, i början bestående af branta snöbetäckta

fjäll, sänker den sig i S.O. riktning allt mer i min-
dre afsättningar, i höga skogbeväxta bergssträc-

kor och slutligen i alldeles omärkligt lutande slät-

ter. Ända norr ifrån till nära 30° Ö. L. och 63 °

N. B., der hufvudsträckningens kärna, Betagsfjället

,

li£ger > benämnes fjällryggen vanligen Kölen, äfven

Seveberget, och ifrån nordligaste hörnet af Sverige

ända till på Helagsfjället går riksgräasen för det

mesta längs utåt fjällryggen. Kölens högsta top-

par på Svenska sidan äro, i ordning norrifrån:

Ivarsten, Sulitelma, 6,342 Sv. fot, Sveriges hög-
sta berg, Jökefjeld, Nosaffeld, Sylfjdä eller SyUop-

pen, på gränsen emellan Norrige och Jemtland,

samt Uelagsfjällel
, på gränsen af Norrige, Jemtland

och Herjeådalen. Den sydligaste utgreningen, på
Svenska sidan, af hvad man egentligen förstår mod
fjällen, följer till det mesta gränsen emellan Her-
jeådalen och Dalarne samt består i början af bran-

ta och hopträngda fjällstötar, sedan af höga skog-

beväxta bergssträckor. Söder derom finner man
antingen bergssträckor af mindre vildt utseende,

äfven på högsta ryggarne betäckta af skog, eller

ock lägre åsar och berg. Sådana äro t. ex. Dab-

fjåilen, tiH någon del åtgörande gränsen emellan

Dalarne och Wermland, vidare så väl Wermlands
som Westmanlands, Nerikes och Smålands berg,

hvilka sistnämnde affalla dels inåt Blekinge och dels

inåt Halland, samt slutligen Hallands-ås, på grän-
sen emellan Halland och Skåne, och Kulla-bergen,

Södra eller Söder-åsen och Linder- eller Linderöde-

åsen i Skåne.

nTJåillbJlv* ripebär (Arbntus alpina), en mindre

buskväxt, allmän i Lappska fjällen och Dalarne,
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me? svarta, saftiga bår, hvilka åtgöra ett af snö-

ripans födoämnen.

VjKllajÄe, helsing, hafregås (Anser leacopsis), en

till simfoglarnes andra familj, gåsfoglar, hörande

fogel, af 24 tili 25 tants längd, med liten svart

näbb och svarta ben, pannan, bnfvudets sidor och

strupen bvita, äfvensom mage och sidor, bvilka

senare hafva gråa band, nacke och hals svarta,

ryggen -grå med fjällformiga hvita kanter på hvarje

fjäder, stjerten svart. Ungfogeln har pannan be-

strödd med bruna prickar, framryggen och skul-

dran med rostgrå fjäderkanter, magen med silfver-

grå anstrykning och sidorna med askgrå, benen

svartaktiga, stötande i grönt. Lefver om somma-
ren i de nordligaste delarne af riket, der den tro-

ligen kläcker, men förhållandet dermed, äfvensom

dess hemseder och lynnen
,
isynnerhet i grannskapet

af boet, äro okända. Under sin flyttning till och från

kläckningsställena anländer den i Mars och Oktober

i större hopar till södra kusterna af Skåne och år

i flock ganska skygg; men då de stundera anträf-

fas ensamma så litet skygga, att de ofta kunna

dödas med käppar. Köttet är likväl då ganska ma-
gert och föga användbart.

VJEIl-leminel , fjällmus, sobelmus (Lemmus bo-
realis), ett till däggdjurens 4:de ordning, gnagare,

hörande djur af 5 till 5| tums längd, med kort

jemntjock, till en del naken svans, men i spetsen

försedd med en hårpensel, små öron, gömda i fal-

len, fötterna väpnade med spetsiga klor, färgen

omvexlande, vanligen ofvan brungul och till en del

svartbrokig, under hvit, svans och ben smutsigt

hvitgrå. Vistas i de nordligaste trakterna af ri-

ket, särdeles på fjällen, hvarifrån de stundom om
hösten utvandra i oerhörda skaror, hvilka gå i rak

linje och följa ett visst väderstreck, öfverstiga

stenar och simma öfver floder, för att ej beböfva

afvika från sin väg, till dess att de samtligen upp-

nå bafvet, hvaruti de simmande fortsätta sin väg

till dess de drunkna, men stundom dessförinnan sö-

ka att komma upp i mötande båtar till den myc-
kenhet, att de hota sänka dessa. Tåget sker alltid

om natten, om dagen ligga de stilla, men icke

desto mindre Wifva de fleste uppätna af rof-

djur och roffoglar, innan de uppnå hafvet, ehu-

ru de äro ganska ilskna, och då de ej kun-

na undkomma sätta sig till motvärn. Honan gör

ett bo uti torfvor eller fjällmyror, der hon läg-

ger 5 å 6 ungar i hvarje kull och troligen fle-

re gånger om året. Födoämnena bestå endast af

växter, särdeles rötter, hvarföre han grftfver gån-

gar längs under gräsvallen, och gör på detta sätt

betydlig skada, då han i mängd infinner sig på
något ställe.

VJKllripa (Lagopus alpina), en till familjen böns-

foglar hörande fogel af 14— 14 tums längd, som
om vintern är hvit, men om sommaren brunspräcfe-

lig, hvilken färg den under ruggniagoa erhåller i

många gradationer från hvitt. Hannen bar alla års-

tider ett bredt svart band, kalladt tygel, som går

från näbbviken genom ögat till tinningarne, samt

ftfver ögonen en stor halfrund röd fläck; honan

deremot saknar tyglar och har den röda fläcken

Öfver ögonen mindre och blekare. Näbben är svart

,

mindre och smalare än bos dalripan, äfvensom vin-

garne äro spetsigare än dennas. Den träffas på alla

egentliga fjäll, eller sådana berg, som uppstiga öf-

ver trädvegetationens gräns, hvarest parningen för-

siggår i början af Jani, och hvarvid hannens lock-

ton liknar källgrodornas läte, samt honornas ett

fint pipande n
ii ack, ii ack" Efter slutad parning

gör honan ett konstlöst näste bland stenar, eller

under ljung och vide, merendels i öfversta grän-
sen af trädregionen, hvaruti hon lägger 10 å 12
rostgula, svartbranfläckiga ägg, dem hon rufvor

till slutet af Juli, under hvilken tid hannen alltid

träffas i grannskapet; men sedan uogarne äro utkläck-

te lemnar han dem och modern , och beger sig i flock

längs uppåt fjällen, dit modern och ungarne följa

efter, så snart de senare fått fjädrar. Födoämnena
utgöras om sommaren isynnerhet af blad , blommor
och frön af fjällväxter, om vintern af frön och
knoppar, ungarnes mest af insekter. Köttet är min-
dre godt än dalripans, likasom sjelfva fogeln är

mindre än denna. Den skjutes mest om vintern

eller fångas i snaror, och är i flock ganska skygg
och varsam; spridda deremot äro de mindre skygga.

FJttllräf, fjällrackä (Canis lagopus), ett till de

köttätande rofdjurens första familj
,
tågångare, hö-

rande djur, af nära 1 alns längd, med rak enfärgad

svans, korta afrundade öron, bårbevuxna fotsålor,

fallen tät, långhårig och alltid hvit om vintern,

om sommaren smutsigt askgrå, klorna hvita, trub-

biga, näsan svart och ögonlockens kanter, mörka.

Vistas egentligen på fjällen eller sådana berg, som
uppstiga öfver gränsen af trädvegetationen; men gör
vintertiden långa ströftåg, så att den till och med
träffas, ehuru sällan, ända ned i Skåne. Han up-
pehåller sig »helst på öppna skoglösa trakter an-

tingen uti gräfda kulor, med flere utgångar, eller

ock i någon bergsklyfta, i båda fallen bäddade

med mossa och stundom ett par, eller flere, till-

sammans. Han är på långt när ej så försigtig och
listig, som den vanliga räfven, utan mera djerf,

så att han ofta går fram till gårdar i dalbygden,

och infinner sig, ledd af lukten, då föror med fisk

passera fjällen, samt är då föga skygg, utan är

genast tillhands att upptaga hvad som utkastas åt

hundarne. Hans födoämnen utgöras af sådana djur,

som finnas i fjälltrakterna, såsom unga vildrenar,

harar, fjällripor och andra foglar, jemte deras ägg
och ungar, äfvensom isynnerhet lemlar, genom
bvars utrotande lian gagnar; äfven fisk, grodor

och musslor båller han tillgodo, samt i nödfall

till och med as, och uppgräfver då äfven memri-

skolik. I Mars eller i början af April infaller dess

parningstid, honan går dragtig omkring 9 veckor

och föder 4 till 6 ungar, hvilka äro smutsigt grå,

men småningom ljusna och slutligen blifva hvita,

dem bon däggar några veckor, livarefter hon

förer dem ut med sig på jagt. Dan skäller likt

hunden samt tjuter > äfven. Fångas och skjutas i

stor mängd af Lapparna, som årligen sälja stora

qvantHeter af deras skinn , hvilka begagnas- till foder.

injMIfarfU, annex titi Bodom, beläget i Ångermam-

iaods södra fögderi af Wostoraorrlands lån, lt sml

Digitized by



908

N.N.V. från HernösamL Kyrkan ligger 3 £ mil of-

vanom Ramsele, invid Fjällsjön, som är 4 mil lång

och 1 mil bred. År af träd, med platt tak, och

anlagd senare än moderkyrkan. Före 1755 hölls

predikan här endast hvar 3:dje helgdag. Socknen

har 425 invånare. Dess hemmantal är upptaget

jemle modersocknens. Adr. Sollefteå.

vjHIUkttfte, sätesgård i Flöda socken af Söder-

manlands län, 1 mil från Nyköping, om 2 mtl.

Den har tillhört slägterne Laurens, Kagg, Wulf-

venstjerna och tillhör no en v. Celsing. Ägaren

har patronat-rätten till Flöda församling.

Fjällayra (Rheum digynum), en mångårig växt,

som förekommer allmänt på sidorna af fjällen i

Lappland och Jemtland, och är utmärkt genom sin

behagligt sura smak.

VJåUlnajffla (Strix qyctea), en roffogel af 22—24

tums längd, till färgen hvit, mer eller mindre teck-

nad med svartgrå fläckar och tvärstreck, hvilka

dock med åldern försvinna, så att de gamla äro

helt och hållet hvita; honan, som är större än

hannen, har likväl något stötande i smutsigt gult;

hufvudet tämligen litet, näbben svart, till största

delen dold bland borstlika fjädrar och ögonen van-

ligen skönt citrongula. Förekommer egentligen

endast i de nordligaste och från hafvet aflägsna

trakterna af riket; men träffas om vintern, ehuru

sällsynt, äfven i de mellersta och södra landska-

perna. I sin egentliga hembygd uppehåller han sig

alltid på öppna falt och sitter vanligen på ste-

nar eller klippor, samt säges lägga sina ägg i

bergsskrefvor eller på höga klippor. Födoämnena

utgöras isynnerhet af fjällväxter*, men äfven af ri-

por och harar, i de södra trakterna af råttor och

faUlemlar.

sFjlirt»» ett härad i Hallands län, innefattar till-

sammans staden Kungsbacka och 14 socknar, näm-

ligen: Hanhals, Hölö, Lindome, Elfsåker, Fjärås,

Förlanda, Walda, Släp, Ölmevalla, Landa 9 Onsa-

la, Frillesås, Gällinge samt Idala, utgörande en

areal af 10 qvadratmil, eller 139,367 tunnl., af

hvilka 10,400 äro sjöar och kärr, samt bildaode

695 mtl. med 20,586 invånare. Landet är i all-

mänhet bergaktigt samt omvexlande med smärre

klippor och dalar emellan dem, undantagande emot

östra gränsen, der bergen blifva högre och skog-

bevuxne. östra delen af häradet har godt förråd

på skog, hvaremot den vestra lider fullkomlig brist

derpå. Spannmålsodling, boskapsskötsel och salt-

sjöfiske utgöra inbyggarnes förnämsta näringsfång,

hvarjemte Lindome sockenboer förfärdiga allehan-

da möbler oeh snickararbeten, som afsättas till

andra orter. I förening med häradet Wiske utgör

detta härad en domsaga; men jemte Wärö socken

i nämnde härad ett fögderi. En betydlig bafsvik,

Kungsbacka-fjärden, tränger djnpt in i landet oeh

skiljer häradet nästan i tvenne delar.

FjKre och Wiske förenade kontrakt höra till

Götbehorgs stift och Hallands län, samt innefatta

1 stad oeh 19 socknar och annexer, åtgörande 9

pastorat, nemligen: Tölö med Lindome och Elfs-

åker, Walda med Släp, Onsala, Kungsbacka stad

med Ha*hals, Fjärås ned Förlanda, Ölmevalla med

Landa, Frillesås med Gällinge och Idala, Wårö
med Stråvalla, samt Weddige med Ås och SäftV

torp. Af dessa 9 pastorat äro 5 regala, nen).:

1 af l:a, 3 af 2:a ocb 1 af 3:e kl., 1 af 3 kl.

konsist., 2 af 2 kl. preb. och 1 af 2 kl. patre-

nela pastorat. Hela kontraktet har 26,536 invånare.

FJKritor (Lepidoptera) , utgöra en ordning af is-

sekter, utmärkt isynnerhet genom sina stora, med

fjällformiga doft betäckta, ofta skönt tecknade

vingar, jemte sin fullständiga och starkt i ögoaei

fallande förändring, enär de vanligen i sitt larf-

tillstånd äro högst vanskapliga eller till och med

vederstyggliga, men fullbildade deremot ofta skö-

na, till och med praktfulla, hvarföre man ock as-

tagit fjärilen såsom en sinnebild af menniskosji-

len, hvilken nr den jordiska puppan utvecklat sig i

sin rätta skepnad, och sedan den blifvit befriad

från kroppens fangsel höjer sig nr gruset. I sitt

larf-tillstånd äro de i högsta grad glupska ock

förtära ofta på en dag födoämnen till flera gås-

ger sin egen vigt, samt äro utan undantag skad-

liga, dels för växter, dels för andra djur. I sitt

tillstånd såsom pnppa ligga de i ett slags d?ala,

vanligen inneslutna i ett skal eller hinna, hvilket

de mot slutet af larf- 1 ilistandet bilda omkring sig,

ofta bestående af en silkesartad väfnad. Uti sitt fall-

bildade tillstånd äro de helt och hållet oskadliga,

förtära antingen intet eller ock endast blommorsas

honingssaft, den de upphemta med sin spiralfor-

miga tunga, samt lefva blott för att para sig ock

fortplanta sitt slägte; ty hannen dör vanligen strut

efter parningen och honan efter äggläggoingea.

De utgöra ett ganska stort antal olika arter,

hvaraf blott hos oss finnas omkring 1,000, samt

indelas uti Dagfjärilar, som flyga om dagen, part

sig i solsken och hafva tunn, ofta präktig fjäll*

beklädnad; Skymningsfjärilar, flyga i skymningen

morgon oeh afton, hafva tätt tilltryckt fjållbe-

klädnad, samt NaU0ärilor
x
hvilka flyga om natten

oeh vanligen hafva fin, mörk ocb mjuk ijållbe-

klädnad på vingarna.

FJstroina;, farsing (Trachinus draco), en taggfe-

nig fisk af 9—10 tums längd, hvilken anträffas,

ehuru sällsynt, i Kattegat och Öresund, samt kom-

mer till stränderna om sommaren för att yogla.

Den uppehåller sig i sanden, med hufvudet utsträckt

för att gripa sitt rof af skaldjur och små fiskar.

Stygnet af dess taggiga ryggfenor frambringar högst

giftiga verkningar, hvarföre fiskrarne sky hoaon

som en huggorm, samt aldrig, så vidt kändt ar,

förtära dess kött, hvilket dock skall vara mycket

läckert.

sFJÄrave* en socken med Förlanda, belägen i Fjärås

härad af Hallands län, Fjåre och Wiske förenade

kontrakt af Göthehorgs stift, | mil 0,S0. frai

Kungsbacka. Pastoratet hör till 2 kl. prebeode,

oeh är personell för nuvarande biskopen i stiftett

doktor Brohn. Pastoratet äger i anseende till si-

na ålderdoms minnesmärken en fornhög markyår-

dighet. Både ifrån bafvet och ifrån den förbigå-

ende landsvägen synes den på en böjd ligg*»*

kyrkan oeh nära henne en af Skandinaviens större

valplatser, utmärkt af en mängd större oeh nu>
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dre baotasteaar, uppresta af en farnverld, som an-

såg minnet af sina bragder ieke böra vara likgil-

tigt för efterkommande. Detta pastorat omstoter

Inom sitt område på en gång Hallands största in-

sjö Lygnern, och, ifrån Lygnerns strand till Ströms-

fjol, Hallands smalaste landtnnga. Socknen åtgö-

ras af treirae afdelningar: Slättbygden, samt södra

och norra skogsbygden. Ibland större vattendrag

tro: Rotftå, Lygnern, Stensjön och Stnésjön. I sock-

nen märkas: Rossared, 2\ mtl. säteri, mod under-

lydande 23 1 hemman. Dahl* säteri, fideikommiss

tillhörigt frih. Silfverskjöld, utgör med underlig-

gande gods 25 J hemman. Tjoiökolms säteri ntgör

9j- hemman med underliggande gods. Detta sä-

teri, hvilket fordom kallades Tyleholm och äfven

Tyrehelm
,
äger en historisk märkvärdighet för det

bärstädes år 1303 hålloa möto emellan konun-

garna Birger Månsson i Sverige och Hagen i Nor-

rige. Här undertecknades Dominica Latare, eller

fjerde söndagen i fastan, sistnämnde år, ett för-

bund, att Solberga-traktaten skulle förbl ifva orub-

bad: att begge konungarne, på egen bekostnad,

Ömsesidigt skulle biträda hvarandra, samt att alla

förmåner, allt lidande skulle blifva gemensamt.

Vid detta möte undertecknade på Svenska konun-

gens sida hertigarna Erik och Waldemar, riks-

föreståndaren Thorkel Knutsson, Bengt, lagman i

östergöthland, m. II. Ifrån mötet åtföljdes ko-

nuttgarne och hertigarne till Stockholm. — Kyr-

kan, byggd år 1701, är af sten, likaså tornot,

uppfördt år 1801. Valplatsen på den så kallade

Fjäråsbräcka, emellan byarna Tom och Li, har un-

der loppet af flydda århundraden bibehållit en stor

dol af den äkta antika stil, uti hvilken den for-

dom ordnades. Här står en mängd uti samlad mas-

sa uppresta bautastenar, hvilka likasom föreställa do

stupade kämparnas vålnader. Striden har varit blo-

dig, för att dömma efter valplatsens fornlemningar

och efter den här fordom hållna strid, emellan tvenno

uti det smalaste landtpass, som finnes i Halland, käm-
pande härar. Man räknade dar år 1752 något öfver

200 bautastenar, an hög med ätthäll och fotkedja,

samt en mängd små kullar. För närvarande ser

man i midten af denna valplats 5 ättekullar, hvil-

ka nästan regelform igt åro omslutna af större

bautastenar. Hela antalet af da nu befintliga bau-

tastenar utgör 120. Af dessa är en 6 alnar hög,

och de andra ifrån 2 4- till och mod 4 alnar höga.

Don så kallade Fro4e-*tenen är en af Skandina-

viens högsta stenvårdar och innehåller en längd

af 11 alnar. Vid denna sten skall, enligt en forn-

sågen, konung Frodo vara jordad. Uti bevisningen

för nederlaget vid Bräckan, samt att konung Frodo

stupat därstädes, är ett fornqväde kändt, utur

hvilket allmogen här i trakten upprepar: "Emel-

lan Tom och Lida, der måste kong Frodo bi-

da." Emellan Bräckan och kyrkan har varit an

föreningskedja, samt här och der uppresta bau-

tastenar, af hvilka ännu några finnas qvar. Vid

Limmanäs finnas trenne ättehögar, Umkågame kal-

lade, och Svalkögen , en förstörd ätthög ofVau-

för Bräckan. Om den vid Sätilo kyrka på Lyg-
nerns andra strand stående så kallade jättestonen,

nar man den vidunderliga fornsägnen, att en
jätte brutit denna sten ifrån en af de på Fjärås

bräeka stående bautastenar, och kastat den öfver

Lygnern, för att nedslå Sättlla kyrka, och all-

mogen både i Sätilla och Fjärås påstår, att den
emot Sätilla-jättesteoen svarande hälft ännu an-
träffas på bräckan. — Socknen består af 184J
mtl. och har 1,996 invånare på en areal af 10,563
tunnl., af hvilka 230 äro sjöar och kärr. Adr.

Kungsbacka.

a?ton>a> kallas i Norrland yttre delen af munnen.

nTtoeh, Carl Gtoorsr» född år 1778, var stabs-

ryttmästare vid 1809 års revolution, i hvilken han
tog en verksam del. Han har fött ett slags namn-
kunnighet derigenom, att han var den som egent-

ligen afböjde en tillernad reaktion, då vestra ar-

méen skulle användas för att, utan folkets eller

ständernas börande, utropa d. v. hertig Carl till

konung, och sålunda, enligt Adlersparres uttryck,

göra ett välsignadt slut på hela oredan. F. ut-

nämndes år 1820 till landshöfding i Elfsborgs län,

hvarifrån han tog afskéd 1825, blef år 1841 in-

spektor vid Blockhustullen i Stockholm och dog
därstädes år 1846.

Vlaeheentum » JTmko», född i Wehmo socken i

Finland, och död på 1690-talet, såsom theol. doktor

och domprost i Åbo. Har skrifvit en Logiea, tro-

ligen den digraste af alla sådana. Den utkom i Åbo
år 1678 och är dedicerad till riksdrotset grefvo

Pebr Brahe. Han påstår deri, att Adam var den

förste filosof, och förklarar denna sats derigenom,

att han anser filosofien om ioke för Quds beläte,

åtminstone för dess omisteliga bihang.

nTUaekiarp» annex till Stora Uppåkra, beläget I

Bara härad af Malmöhus län, \ mil S.V. från Lund.

I denna socken märkes: Wdrpinge, numera TrtUé-

borg, 5 1 mtl. frälse-såteri, var förut fideikommis

åt grefliga slägten Trolle; men har i senare år

blifvit utbytt mot Lyngby gård och gods i Cbrieti-

anstads lån. Upphofvet till fideikommisset var framJ.

öfversten Trolle, hvilken stiftat detta jemte flera

andra fideikommisser, med det uttryckliga vilkor,

att fideikommissalien skulle antaga namnet Trolle,

så snart egendomen tillträddes. Denna gård upp-

brändes af Svenska bären år 1452, och år 1643

har samma här hårstädes levererat ett fältslag

mot konung Christian IV. Till egendomen lyder

både mycken, god och välhäfdad åker med äng,

bland de bördigare i häradet, och gifver derföro

en högst betydlig afkastning. Den innehafves nn,

under arrende, af ryttmåstaren Axel ToH. — Dom-
kapitlet i Lund har fordom haft patronats-rättig-

bet till Flackarps kyrka. — Socknen består af 11£
mtl. och har 255 invånare på en areal af 2,361

tunnland, af hvilka endast 3 åro sjöar och kärr.

Adr. Lund.

n?l»sjaj i ichan kallas då flaggen fladdrar sam-

manbunden, för att tiUkåanagifva, att man bebef-

ver hjelp.

hTOmajajesi» den Svenska. Det år obekant, när nå-

gon egentlig Svensk flagg började brukas, och ho-

rn don varit beskaffad. Att tro gyllene kronor i

Mått fäK tidigt hWvit nyttjade såsom riksvaoeo,
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r.Vkmr «mm, Hvm<m ett m föd fcgn>^jna>s
. **dar drabbningas» ven ingenting vi**w. Under

Gustaf I s Hd började meo förste, *tt, såw nn-

lipnalrrflagg, bruk» do blå oek gul* färgeru*, korp-

vis fördelade; ma» åt 1542, di Brik XIV skickade

sändebud till Skottland, att fria tiU drottning Ma-
ria Staartt fereskrefs det i Oöm Rande* eeh Ja-

; keb Bagge* instruktioner, alt de skalle stryka topp-

segel då de paswade Kronoberg, QCh brqka salt

korsvis fördeladt med blått, att dermed be$enkaa

Svenska Qeggea. Någon sådaa var följaktligen enr

m icke bestämdt gtfvea. Flaggor eljet fötttroka»

hisnades dan tidea allmänt på topparna, i stället

fö* flaggspeiet, hvtfkft började brakas föret noder

senare åthvuUradjwi. Småningom stadgades Ukfflål

de blå och gala förgöra* såsom ueUenaJfärger,

pen dan vackra Svenska, flaggan bibehöll* oförän-

drad tills år .18*5, då, efter föreningen med Nor-

jige, det öfveisfta blå fältet inrymdes ål det Narr-
sjta korset, bvarigeuejn en enionsflegg uppkom,

fteu 20 Juni 1844 afskaSedes denna oek en erlegs-

flagg ipfördes, lika med hvartdera rikets, kendeli-

flagg) dock ajltid med tnnge och stjerler, eejtså,

att öfversta fyrkanten närmast stånga* skall utge-

*e ett for kåda rikena gemensamt uaieneteekea.

JPIftSgkAtMea kallas chefen för en kommenderan-
de amirals stab.

Fkifffwaiii en amiral ooh bvarje ajö-offieer, som,

till följd af sitt befäl, är berättigad att föra »agg,

såsom befälstecken,

Plafnkeif, det skepp i en flotta, på bvijket

amiralen är ombord, och som för baas distink-

tions-flagg.

F!a>0*« kallat de upplupna fjäl} eller biåsar, soej

stundom förekomma på ytan af smidt jera , bvilket

deraf {år namn af flagigt, och härrjöyr af mindre

noggrannhet vid tillverkningen.

EUajJ* (mythelO, ett qvinligt troll, ett slags troH-

njorna, hvars magt var lika stor som hennes konst

*tt kamma fort. Aon sades rida på en örn.

9/1*1**, en gård i Södra Wi socken af Kalmar, lån.

flär bodde Svan i Fläka., en af Packens anhängare.

Upprorsstiftaren hitfftrdes då han en gång Mef så-

-rad, Sven blef sedan ihjälslagen i Ydre härad, då

lian, öfverföll kopuogeps, befallningsman, samt af

upprorsmännen baderjigen begrafveu; man åter upp-

gråfd ooh hans kropp uppbränd,

i^åakav är ett föngfc, som nyttjas mot hjärnan» ooh

utgeres af en fyrkantig stark rara, beslagea med
jernpianar. Den, läggas uppvänd såsom en afyig

kerf, med den skiUnad att pipnarne äro förs,eda>

jeed, hullingår och något finare än barfpinmuv Pen
öfverkäckes med mossa, til), lilfhet med dee öfriga

aaarken. 1 detta grymma giller fäster björnen sir

.*& ramnr,, och l*an endast arbeta, sig ytterligare

fast; men ej komma lös.

lfl|a>P£**eirff» aanex tiU Säretlad \ Ås* häfad, me*
beläget i \Viste härad af Skaraborgs l^a, 2

J-
mil

O.S.O. från Wenersborg. Kyrkan är tiUlpyggd är

112&. I socknen märkes: QtuwqrsfrWi 1 miL sä*

-teri, samt 0/¥*oV», HiM&an Oio|j$soa, från denna g&rd
va*

,bondeståndets vice talman vid åip riksr

d*g«> «ockftan besÄwr «G ,1 k i ntfl. ocfc ha>r §0^ iar

waate. Bees a*e*l «4gir 3,10-1 twnl., af liiaika

10 ärt sjöar mh Isårt. Adr. Lidköping.

Wtoummmm*** äro sådana eldstäder, uti hvilka

hettan förnämligast frambringas genom lågan af

bfännamterialiecna, de d»r såledea måste åtgöra*

af ved ellar stenkol, sam faebnäanas uti ett aer-

akildt ram, kvarireåa lågan iaiedes uti en annan

afdeloing , der godset som skall behandla* är ån-

- lagdt; såsom uti reverber* och peatlinsngaar, m, fl.

Vlmtenkmrw bergsmansbammare i Norrberkes soc-

kan af Stora Kopparbergs län, anlagd år 1*16 och

koetiraserad i^89u Bar 1 bard oeb 80 skepprd

priv. årligt smide af eget toelijern. Bantmarskät-

tan är 16 tisp:d. Skeppa* på Steekbol*. Tillbär

beffgswiän.

Viedle» annex till Fjelie, beläget i Torn» härad

af Malmöhus län, f mil Y.N.V. från Lund, vid

bafvet Socknen kaUaa i äldre handlingar Eto&ég.

Kyrkan har Ull sitt yttre mycken likhet me4 mo-
derkyrkan» I hvarje af deasa kyrkor finnes ett bitet

krusifix, avilkat, enligt katholska ritualen, bor-

4e hänga i bågäppnjngen emellan skepp och eker.

Socknen består af *\£ mjtl. och har 425 invånare

. på en areal af 1,273 tannl. jord. Adr, Lund.

KilA»4ing*t<N»ff säteri, i Wissefjerda socken,af Kal-

mar län, består af 3. mtl. och de derunder ly-

dande gods af 23i heawnan, af hvilka större de-

len inom Kronobergs läa. i>esantoai har säteriet

_ såg och hjulovera, samt i Asby oek Mortorps seek-

Aar trenne frälsehammau, hvaruader lyda såg eeh

mjCdqvarn. Har tillfört kammarberren Dataaev

ATäeiiil» en af kasten Ifelts skalder.

Fleniag* Med benämningen Vlaming eller Ftt-

mipg betecknas inbyggarne i Flandern. Uti olika

länder anträffas skilda ätter med namnet FteoMeg,

aannojtikt, härstammande från Flandern. Den Sven-

ska slägtens stamfader; var en riddare, rjksfåd oeb

fougtbe i Stockholm Peder Fleming, död därstädes

år 13^5. Ättea bar sedan dejat sig i flera grenar.

-Re utmarktaste medlemmarna af densamma äro-:

Fåemlii»» ifirlk» Ull Svidia oek Ovidia, det se-

nare i«ka långt ifrån Åbo, Wef ar 152» af Gsaanf

Eriksson upphöjd till amiral, följande året riksråd

-ochi öfversta för de crupper, tiU det masta Tystar,

hvauned han intog Finland. Användes sedan i åj-

-skilliga förrättningar y bland annat såsom sände-

bud till Ryssland oeb Banjnark, blef slottaktfvea

på Wiborg oek derefter höfvidsman på Raseberg,
der han läror hafva utöfvat åtskilliga olagligkeler

mot allmogen, som han betungat med skjutsfärder

.och gästniag, hvilket ådrog honom ett skarpt bref

af konung Gustaf* lian torde deek sedermena haf-

va återfått hans nåd, emedan han år 1542 fiflk

^Stockholms slott e#h stad "Ull getreaer hand emh
-uti en ärlig slottlafveaK

W
Hans soft,

WtewUw* Weioe äOrilfieao^» en %aaftfhUr meji,

kvi^A likväl fläeket ajtt ejpsn geaem. opålitli§-

-ke^ o«h hårtheK Hen uppsteg till de bägst*?ple>-

iser i samhället , till magt oeb anseende, Ofok«*he-

.k#W sig därvid t«l sin död, Vid fimk M¥»kr*-
JMOg slogs kan till riddare, ock utnämndes tillgå-

-yejr,aör öfirer Regels låe. Wäiv benig <Jeten *r

Am (Me* finun Ul\<m^^ hadeV^ jemåe
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m
uppdrag etdot#*g ook verkftidld* Man åto #f* sefettre

af 4* v» kétmgw Mm nast #e» störtedé Btfk.

Under den sistnämnde* regering utförde han Mfeiril-

fig* htfgsfe*rått»ing«r; men kem fraktMtea- «nMI
• få fcéhus fästning var nära att kost» bottom -lif-

*rt. Vid det sista befäl, som af tttik anfertrod-

4ee btraontj Ml med aågva fatyg hindra éé #pp-
totiske hértignrne» röreket i Mätaren

*
Wvergiok

han till dem. Hans förräderi belönades Med riks-

råds-*»tdigheten
i

frifcerreskap oeh lagmairt-e^sbe-

tet i södra Fmland. Han steg sedan änder Johans

regering till riksamiral , riksmersk och gubérnatör

i Finland. Eller Johan» död tar han «n Man<J8<-
gianmnds trognaste anhädgaré, och försvåråde Fin-

land, ned krdftMl hand, emot äHtf Carl lX:s 4*-

slag och plånet, frenne hade uppvigmt böttdéfne

t»l uppror emot stn konung och Flemiegs Ans dem
Mq^rarternde soldater; ^iWå grymheter begingös å
Ömse sidor, och slutligen nédgjerdes bondhoparne
af Flemings vapenöfvade trapper. Man nppger ett

% t,600 personer förlorat Kfvet under dessa blodi-

ga upptraden. Fleming dog i Pojo dti Nyland,
under en resa, d. 12 April 1597. Håns äldste

sen, jrofcum, hvilken följde Sigtsmads fana*, ftfll

år 1599 i hertig Carls våld och öflifVades, vid 21
års ålder, såsom fäderneslandets förrädare, kanske
befvadsakhgen derföre, att Carl vilte på sonen

•Meka åtminstone en del af den htNnd, han ej fick

utöfva mot fadern.

äTlei**lfig 9 Herman^ af den yngre grenen, fika-

råd* fältmarskalk i LiQänd oeh död år 158*, hade
en sans Clmmn, hvilken, såsom ståthållare på Åbo
slott år 1997, ådrog sig hertig Carls misstankar,

laadsförvistos, men, toerfcearnien till Sverige, in-

satte* som fånge på Smedjegärden i ätecltkölm, år

1*04, hvuvtfrån han likväl frigafs emot borgen.

Död år 1610. Har skrttVit på Latin en berättelse

em tifldragielsertta i Finland, änder de första 8 åren

efter Johan illrs död*

tlsMtiaf, Henrik (^aetÉen , den ofvannåmrt-

dé Bermans sonson, öfverste för Karelska krigs-

folket, sedan för hela rytteriet < viee amiral, sän-

debud till Ryssland år 1634 och landtmarskalk vid

ttata&ronde och 1044 årens riksdagar: Död d. i
Nov. 1650, nara 66 år gammal. Ehuru son af en

rik far, hölls ten likvål af denne' så knappt, att

han, enligt egen berättelse, efter sitt bröllop ej

hade mer ån ett halföre i behåll, htflket han slog

fast i väggen och med en pistol sköt sin tomma
ynafeingpong i luften. Han fick vål husrum på A-
derns gård HaAnnJev, men först sedan åU säd däri-

från *Hfvit bortförd. Sedermera förtjenadd nan Hk-
vdti på levertnser till arméett, på händer oeh krona-
«rt%ndeo så mycket, att hän sjelf blef rik, npp-
kygfde Mietois kepeWkyrfca i Jintand, gaf skänker
åt Åbo, Wiborgs oeh andra kyrkor, samt beko-
stade predikstolen i Jakobs kyrka i Stockholm,
jente södra muren déromkring. Hans son,

metati»* « ltrik He>nrrfksee)n 9 riksråd, presi-

dent i general-bergsamtet, kammarråd, friherre oeh
landtmarskalk vid 1694 års riksdag, då drottning

Cårietfci» nedlade regeringen. Bar mycken förtjettet

«m éMMka' *efg*4rke#J>*«lkti mW#tfléHg«ka^
^%éon §9A %lob 1honoel nNå i tartfebftdefei. Btd
år idTOH efc åldes* äf 6» åfr' M ftftå* tre-ittor

Mef den etf* kåthet* öh* dog i ett kiostöfy 4en
andra 4ég som major i Holmndbfc tjenst oeh- ddn

' tredje såsom viö* presidént i rédétltibii^kellégité.

Vlemlnajt Claei tiås^eMni^ éékåå ed soéWtf till

tnVutnéinnde »rrnan F.; éW sWekKgaste oehmésf
förfjente af stägten. Stederarde vid flera ntiåndsHa

akademier, gfek åt tél2 i krigstjenst vid Svenelk

Mren i Ryssland, blef sedan ryttmdstare tHd Ut-
lands regemente, löt^ under^amiral, 1635 rike-

fåd oeh 1699 president i råknekemmaren, hrrarvtd

ban verksamt bitrådde nfåHzgrefven Johan Kant-

mfr, som fått kentmatoerket under sin styrelse
4

,

tten tiR bvars vård han saknade bekantskap mdd
lÄodets sprfifc, lägnr och föimålladden. Efter kt-

nongees död förordbad till öfver^etåthållate i Stdefe-

be!m, befornVaoV han med drift oöh verksamtet

stadens, isynnerhet Norrttatme plädering, anlägg-

ningen af gatdr, futftordtmdet df Jakobs kyrka,

byggnaden af slussen, störar barnhnset
,

rapslegtfrté^

banan, nt. m. PöWldtwd fiQ biträde åt riksami-

ralen GyHenhjeWi, vinntede haå sfg med samma nit

och kraft om fståndsåttandet af örlogsflottan oeh

lyckades så våt, att Gustaf AÖdlf, genom hans

försorg, kunde ntiöpa med åd fartyg till Dämts

niynning och eröfrn Riga. Ar 1644 uppdrogs ho-

nom- befälet öfver denna flotta, hviltten tlH stor

del varit hans verk, dch hvilken Han nn förde med
samma: skicklighet oeh drift, sdnr ban ädagåtågt

vid dess iordhmgssättande. fifte* sjötraget vid Pe-

merti (se detfa ord), då han förlagt sin flotta vid

KielerQord, för att reparera, träffades ban d. 96
Juli af ett förflugétt kanonkula Mm ett Dadskt bat-

teri, just då han i sitt amiralskepps kajuta stod

och tvättéde sig. Tjenåren, som hMl handfatet,

dédaéVs och amiralen fick lårbedet afskjutet, hvar-

rtf hån dog två timmar derefter, S2 år gammal,

sedan him hannit utnämna Wrangel till sin efter-

trädare. Han beskrifves som en redlig, välsinnad

och derjemte saktmodig man, en egenskap, hvil-

ken ganska vål låter förena sig med det sanna

hjeltemodet och den verkliga kraften. Utom sida

andra förtjenster om fäderneslandet ± har han äl-

ven en om- kKugsmidets upphjälpande
,
genom an-

läggning af Wira brak, på sin gård i Riala soc-

ken. Hans son

,

memrfisig» HernSn €lae?s«e)it 9 ärfde väl sin

faders embeten såsom riksråd, amiral och öfver-

ståfnånare i Stockbolm , men icke hans egenskaper.

M drottning Christina skalle bese ett nybygdt fcör-

tyg vid Skeppshohneri, vat en så klen landgång ut-

lagd, att bön från den svaga planken föll i sjön,

tillika med amiralen. I stället ett rådd» henne,

fattade han, mera förskräckt än drottningen, tag

i hennes kläder och drog henne med sig under vatt-

net. Hatt hed* likväl tjenatpå Holländska flottan

och ajéff såsom kapitett fört skeppet Regina under

den sjöexpedition, der hans fet stupade. Civila

befattningar tyckas mera bnfva öfverensstämt méd

hans lynne. Hån blef således president i kammar-

koHefinxtt 9
generaH^vernör öfVér Finland ock en
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af ftedsmodlarae i Breda, Deg år U7* f en-

dast $4 år gammal. Hans bror, I*»rs Clmme»
nom» försvarade, såsom laadshöfding i Dorpt, i 10

veckor med en svag beaättaing, denna stad mot
Rytsarne år 1656, blef sedermera president i dess

hofrätt, samt riksråd och kansler för akademien i

Pernaa. Född 1621, död 1699.

Pleutinn;, Clmee Herm son af den

föregående, född i Stockholm år 1643, blef 1675

ledamot i den kommission , bvilken skulle undersöka

förmyndare-regeringens förvaltning af rikets pen-

ningeverk, landtmarskalk rid 1680 års riksdag,

kansler för Lands akademi, president i kammar-
och kommerse-kollegierna samt öfver rikets hela

kammarverk, statskontoret och bergs-kollegium,

hvarigeaom således nästan all den inre förvaltnin-

gen låg i hans händer. Emedan det var Carl XI som
anförtrodde honom så mångfaldiga och olikartade

uppdrag, bör man förmoda, att hans egenskaper

svarat deremot. Han dog i sin bästa ålder år 1685,
då han var stadd på en resa till de varma baden.

MLesMinsj, Claes, värdig att sluta listan på en

följd af högt uppsatte medlemmar af en lysande

ätt, hvilken bland sig räknat sexton riksråd och

innehafvare af rikets förnämsta embeten. Han var

född d. 24 April 1771, på Lydinge gård i Upland,

bvilken tillhörde hans far, hofmarskalken, friherre

Johan Kasimir Fleming. Naturen hade gått hand

i hand med lyckan för att gifva den unge friher-

ren allt som erfordrades, för att bilda en aristo-

krat i detta ords vackra bemärkelse. Han ägde
ett sundt förstånd ocb ett redigt omdöme, en im-
ponerande, ehuru något tung, gestalt och en utom-
ordentligt skön och klingande talorgan. Man skulle

kunna kalla honom typen för en adelsman, och han
var onekligen en af de siste värdige representan-

terne för ett stånd, hvars tid till större delen är

förbi, emedan det öfverlefvat sig sjelft. Han sökte

icke statens värdigheter, han söktes af dem och

emottog dem icke som en tillhörighet, men såsom
en skyldighet, den han borde uppfylla mot det

allmänna. Tidigt anställd vid Gustaf IV Adolfs hof

och bemärkt af monarken, användes han af honom
till ceremoni-beskickningar och åtföljde honom på
hans ryktbara frieri-resa till Petersburg. Då öfver-

läggning här uppstod, huruvida konungen kunde

gifva efter för Catharinas fordran, att hennes son-

dotter skulle, som Svensk drottning, få bibehålla

sin religion och hafva sitt eget kapell å Stockholms

slott, var FJeming den ende, hvilken understöd-

de konungens tvekan och åberopade rikets lagar.

År 1799 invaldes F. i Svenska akademien, med
hvars yrken han älskade att sysselsätta sig, och
der hvarje skrift, inför allmänheten uppläst af ho-
nom, derigenom erhöll ett eget musikaliskt behag.

Vid 1809 års riksdag inträdde nan egentligen i

statslifvet, såsom ordförande i stats- och sedan i

konstitutions-utskottet. Vid följande årets riksdag

i Örebro blef han landtmarskalk, samt efter dess

slut, statsråd, hvilket embete han beklädde till år

1824, då sjukligbet förmådde honom att nedlägga

-det. Man lärer koappt behöfva säga , att alla sta-

tens utmärkelser tillföUo honom, att han blef riks*

amvekafc, flotaåmer riddare, gresVe eoh tn af ri-

kets herrar. Han afled ogift i Stockholm *. 13
Haj 1831. Haas sjelfforvärfvade greliga skölde-

märke krossades på hans kista.

aTåmm, annex till Lilla Mellösa, beläget i Streagnäs

stifts domprosten och Södermanlands län, 1 i mfl

S.V. från Malmköping. Socknen beslår af 19 mtL
och har 710 invånare på en areal af 10,441 tama-

land, af hvilka 1,280 äro sjöar och kärr» Adr.

Eskilstuna.

VJeo kallas i Lappmarken den is, som visen hö-

star lägger sig på marken. Om köld inträffar ome-
delbart på regn och snöslask, så tillfryser öf-

ver marken en sådan isskorpa, hvilken hindrar re-

nen att få löst något. Detta är Lappens svåraste

år. Hans renar lida hungersnöd hela den långa

vintern och dö af brist på föda. Laf på träden är

då deras enda uppehälle, och Lappen måste arbeta

hela dagen att falla träd der sådan laf växer. Han har

också svårt att hålla sina renar tillsamman vid så-

dana tillfållen. Mången Lapp blir på ett enda fieu-

år itfuocåe-lapé) alldeles utfattig. Folkmängden i

en Lapp-församling kan genom ien {tjuocke) pä ett

enda år minskas med en fjerdedel.

Vlen eller magflen kallas af allmogen en sjukdom,

som hos oss oftare förekommer än i andra länder,

och troligen härrör af den diet som allmogen fö*

rer, bestående till större delen i potatis och salta

födoämnen. Den är oftast en retning i magens
nerver, hvilken föranleder syrebildning, och slut-

ligen kronisk inflammation med dess följder: sår

och kräftartade bildningar. Den utmärkes med tid-

tals påkommande värk i maggropen, bvårföre detäf-

ven tros att "magtkärfven dr nedfallen", och till hvars

upplyftande folket begagnar flerahanda vidskepliga

sympathetiska medel, såsom glasbitar, m. m. Värken

påkommer stundom straxt efter middagen och upp-

hör stundom efter densamma. Flen utmärkas vidare

genom sura vattenaktiga uppstigningar i munnen,

då ofta kallad vall/len, krakningar och flerahanda

symptomer till en dålig mage. Bästa botemedlet

är en reglerad diet, undvikande af varma drycker

om morgnarna, samt begagnandet af syra neutra-

liserande medel, såsom krita, kräftsteaar, o. dyL
Vlemnlmsxe» annex till Allerum, beläget i Lugga-
de härad af Malmöbus län, J mil N.O. från Helsing-

borg. Socknen består af 15£ mtl. och har 87*
invånare på en areal af 4,166 tunnland, af hvilka

endast 4 äro sjöar och kärr. Adr. Helsingborg»

Vlemalialt , en sätesgård i Aspelands härad af Kal-

roar län, består jemte Böle af 4 mtl. frälse-säteri.

Har tillhört slägterne Ullsax och v. Sohanta.

Flenttrt, svinknyl, sodöda, trynfrö (Scrophnlatia

nodosa), en mångårig växt, hvilken förekommer
vid klippor och gator på fuktiga ställen, i Werm-
land, Dalarne och Medelpad här och der» samt
begagnas såsom läkemedel för boskapen.

Vierlnuje, annex till Ruthe, beläget i Ruthe ting

på Gottland och Wisby stifts norra kontrakt, 5
mil N.O. från Wisby, vid hafvet. Kyrkan är en af

de mindre och af obekant ålder. Här är en dop-
funt af sten med vackra basreliefs och ea liksten

med runor. Socknen består af 4 J mtl. och har
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Mg mvånare. Dosa areal utgör 15,636 tnsmlnal,

af hvilka 1,650 äro sjöar och kärr.

VtoMlMpp, ett jerobrmk i Madesjö sockea «f

Kahnar läa, har blifVit hanimnåt efter första stat*

velseraa i deras namn, sam anlagt detsamma. Dea-

sa voro laiidshöfdingen i Kalmar, fria. Fleetwood,

Rothlieb och handlanden Hoppenstedt, hvilka år

mft erhöllo privilegium, att, å hemmanet Rås, aa-

lägga en masugn, en stångjernshamaaare med tvea-

ae härdar och en kniphammar-hjulstock med ham-
rar. Orsaken hvårföre de utsett detta ställe, var

dels det fördelaktiga vattendraget, dels den mängd
af jernmalm, som finnes allmänt här i orten i alla

bäckar och sjöar. Att dessa malmtillgångar redan

i äldsta tider blifVit begagnade, bevisa de många
slagghögar, hvilka träffas här på flere ställen i

skogarne, ifrån den tid då Osmondsjernet ttUver-

kades i små smältagnar. Braket drifves af Fter*-

h+pps-ån, bvilken flyter nr Orranäs sjd och fal-

ler nt i Östersjön, samt kallas nnder tiden Gan-
nabo-åo, Harby-ån, Ljungby-ån, Binga-åa, efter

de olika ställen den passerar. År 1741 skatt-

lades Flerobopp och erhöll 3,000 skepp:d smi-

desrättighet, hvarjemte samma år ytterligare pri-

vilegium erhölls på anläggandet af en ny stång-

järnshammare, hvilken 1748 skattlades till 600
skeppvd smide. Emellertid hade Flerohopp tillfal-

lit Kasper Hoppenstedt j:or, och ägdes sedermera

af C» 0. Lnthman, G. Broman och flere andra,

tills det 1774 på öppen auktion såldes af rikets

ständers bank titt L. Morien C Son, af denne till

Jean Abr. Grill och vidare till fm Lovisa Hilde-

brand. Det åges nn af hennes sons, J. Hildebrands

arfvingar. För närvarande bar bruket 2 härdar,

tvenne manufaktur-hamrar och endast 300 skepptd

priv. årligt smide af eget taekjern, som skeppas

på Kalmar. Hammarskatten är 3 skepprd och braks-

stämpeln F. H. Om höjderna kring Flerobopp, af

hvilka en kallas Finnebacke*, berättas ännu mången
saga bland folket, rörande de spökuppträden , som
der skola tilldragit sig på en närbelägen gammal
valplats. Förrostade lemningar af vapen och mnrk-
nade eller brända människoben, hvilka sägas blåfvit

träffade i jorden på dessa backar, äfvensom de

graflika kallar der innas, bestyrka traditionen om
forntida strider på dessa ställen.

åTtejros» omtalas af v. Dalin såsom ett slags skepp
hos Sveriges äldste invånare.

sTOIam- eller sTlia-åta kommer ifrån Westergöth-
land, öster om Ålleborg, genomflyter Hornborga-
sjön och faHer nt i Kinneviken och vidare i We-
nern, sedan den förut upptagits af Lidan.

BPHU, bergsmanshytta, i Norbergs socken och bergs-

lag af Westmanland, finnes redan å 1651 års längd,

och å 1655 års längd upptages öfre och nedre
FKks hamrar, af hvilka likväl den senare då re-
dan var öde. År 1600 voro endast tvenne bergs-
män intressenter i hyttan och hade blåst 47i
dygn. Fyra gamla hyttolag hafva tid efter annan
blifVit inflyttade hit. Sedan Karsbo, Öster-Djap-
kärra och Kallmora hyttor blifVit ödelagda inde-

lados Ffiks hytta i 12 delar emellan dessa 4 hyt-

tors byamän, och fastställdes år 1740 byttelegan

ttt f skoppd per dygn för större Måening äa hyt-

todel; men 1 skeppcd för hvarje dyga utöfver väna-
ningen.

Hink mom VMreUsr kallades ett af de tolf

mynttecknen, som preglades nnder Carl XII» tid.

Ftiuk och Färdig myntades år 1718. (Se vidare:

Mynttecken.)

sPlåsrtn, ett till familjen qvarts och slagtet sili-

kater hörande mineral, hvilket består af kiselsyra

med små qvantiteter freramande ämnen, hvaraf den

är olika färgad, från galaktigt genamgrått och brant

ända till svart; stendam randig eller fläckig, ge-
nomskimrade eller ogenomskinlig; till formen njur-

eller klotlik, i brottet massligt härd, så att den

repar glas och eldar mot stål. Förekommer nti

alla kalkformationer ända från mnsselkalken nppåt,

vanligast ocb vackrast i jnrakalk och krita. Hos

oss finnes den likväl ganska sparsamt, hofvudsak-

ligen i Skånes kritlager. Flintan ntgöres, helt

och håBet eller till en del, af saramangyttrade

betäckningar elier skal efter åtskilliga infasions-

djnr, särdeles af familjen Baccillarier, som hafva ett

s. k. pansar af kiselsyra och kanna upptäckas om
ytterst tunna splittrar af flintan afslås nåder vatten

och bringas nnder ett starkt förstorande mikro-

skop. Flintans användning till frambringande af

eld mot stål, är allmänt bekant; men likväl ej så

gammalt som man skalle förmoda, ty ännn på
1400-talet användes, till eldgevär med hjul-lås,

svafvelkis, i stället för flinta, till frambringande

af elden. Den begagnas dessutom till glasskärning,

polerstenar, mortlar och rifhällar, samt vid glas*

och postlias-tillverkning. Införseln deraf utgjorde

år 1842 258,200 stycken huggna å 1 sk. tull per

mille, samt 1,875 tunnor flintsten tullfri.

sFlfntfreraj, JTakc» JLIfrreltt, kommerseråd, född

år 1750, död år 1804, utgifvare af Logfarenhete-

bibtiotbeket ocb flera andra samlingar af lagar och

författningar, rörande apothekares, bruksidkares

och städers privilegier, rättigheter och skyldigheter.

FHra, braxenflira (Cyprinus ballera), hvilken ej

bör förblandas med braxeoflisa eller panka, är en

mjukfenig fisk som förekommer i de mellersta land-

skapernas insjöar.

VlUfey socken, med Solberga, är belägen i Södra

Wedbo härad och kontrakt af Jönköpings län och

Linköpings stift, 1| mil N.N.V. från Ekesjö och

bostår af 49£ mtl. med 1,700 invånare. Här ära

sju sjöar. Kyrkan, af sten, är 300 år gammal,

och tillbyggd år 1632; men skall nu nybyggas.

I denna socken märkas följande säterier: Johannii-

berg, 3 f mtl., äges af kapiten H. Key; Sjöryd, 2

mtl., Knutstorp, 2 mtl., äges af kamreraren J. Dahl-

ström, Åkersberg, Tkorrsjö, Wisingsborgs skolegods-

säteri, Kkeryd, Gdddevik och Guttarp, hvardera om
1 mtl., Nöbbeled eller Nybbete, 2 mtl. frälse, belä-

get ej långt från landsvägen emellan Bona och

Ekesjö, med högländt läge, fri, vidsträckt och vac- •

kor utsigt, samt bebygdt för ståndspersoner. Vid

Arkutorp fiones en offerkälla och en offerhäll, samt

vid Smmsrdnfa en runsten. Riksrådet Sten Baner

föll, genom en olycklig drabbning på Nable (tfjra-

bék) hed vid Ekesjö, år 1568, i Danske befaloaf-
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-vare*' toötauNn Moder, ock 'släs*<me erf hobomV i

bojor ml Mptnhamu Ém&Mi* h\*v*t miutåmki

af Erik XIV; men frikändes och erhöll Jmfittet

mot Raafzau, som bävjjado temmiamtv *& et

skog vid eller tyt** , i denna socken, 1 mil

från Ekesjö stad, slog konung Et* XfVcs Ml-
hafvare, Henrik v. Minden, i Januari månad nyss-

nämnde år, med 4 fänikor Småländsk» knektar ooh

600 bönder, en Dansk tmpp, bestående af t eller

8 fenor ryttero och några fänikor knektar* Fien-

den blef då dels nedbaggen, dels drifven på flyk-

ten. Den fattade åter stånd ock vill» slå tig ige-

nom samma skog; men blef åter slagen af Sven-

skarne, så *tt den måste draga sig till Ekenjo.

Pastoratet bör till 3 kl. reg. Folkmängden är 1,633

personer. Socknens areal ntgör 84,830 tunnland,

af bvilka 4,290 äre sjöar ock kärr. Adr. Ekosjö.

FtlcerydU en socken, belägen i Haobörds härad

och kontrakt af Kalmar stift och lån, 6 mil K.

frän Kalmar, l£ mit från barVet. Kyrtaå skall

först blifvit uppbyggd i konung Birger Magnus-

sons tid på säteriet Fltseryds ägor. Den afbrän-

des genom vådeM den 6 JnK 1811, ock den na*

varande grundlades år 1816, byggdes af träd och

invigdes år 1818. Här märkas följande säterier:

Fliscryd, 1 mtk, med underlydande & till 6 mil.

krono. Tillhörde fordom RdelfeMtska mod flera

adliga slågter; men inköptes vid början af 1790-

talet af vice-amiralen Joh. Nordenankar, hvilken

gjorde egendomen till fideikommiss i sin ätt. Han
förskönade densamma och uppförde derstädes ett

tre våningars trädbus, som afbraon för omkring
'20 år sedan; men stället är nu åter väl bebygdt.

Belägenheten är angenäm utmed Emm-ån. Btink*-

berg, 2 £ mil., tillhörde äfven amiral Itordenankar.

Vid en gren af nämnde å finnes kär anlagda te-

gelbruk ,
tullmjölqvarn

,
pappersbruk

,
knipsmedja

med 3 härdar och hamrar, /frysrum, 2 mtl., är

väl beläget, bebygdt och edladt, bar oa tuBrajöl-

qvarn och sågqvnru, samt vadmals- och klädee-

stamp. Gården har ansenlig skog samt la** ock

ålfisken. Under detta säteri lyd» frälsehemmanen

Stora Finsjö, med såg- ocb mjölqvarn samt lax-

och ålfiske, Qoarntorp , med likadant fiske, Gök-

hutt, med sågqvarn och fiske. En gammal borg

på en hög bergsklint, TrnnehäU, ligger nära detta

säteri. Grönskog, l£ mtl., har ett synnerligt vac-

kert Tage vid en insjö, i hvilken Emm-ån har både

in- och utlopp, tillhörde Rotbliebska ätten, från

hvilken den öfvergkk till Ehrenitrahlska o<* der-

ifrån till ätten Wetdeuhjelm. Rkhutt, % mtt., år

välbygdt och hör under Läggevi. MamskuU och

Åby . hvardera om 1 mtl. Läggevi, 1 mtl. krono-

rusthåH, med vacker trädgård, samt Ldggeot etter

Plheryd* krutbruk. Detta är krutbraks-iunekafva-

ren upplåtet att drifvas under kontrakt, och skall

den innebafvare, som fullgör sina skyldigheter,

sjelf jemte sina arfvingar besitta bruket, så länge

kronan vill behålla verket dertill. Brutet syssel-

sätter vanligen 30 arbetare ocb- tillverkar årligen

600 centner krut. År 163* härjade poster i Fti-

seryd och kringliggande socknar. Pastoratet kör

till 3 kl. koasist. Socknen består af SS mtt, **b

r åm/.*^6:avfea«eV pfee* anmfl af****!* mat-
land , af hvilk» «,m äPO sjinr etå ksmt A*.
tKeåmnrv »v:*n

äfltemtaH mod WmmTMrtbt» B$ ratt, täten, mm-
g«t i Immmy sookm af mmålsusn\ * mil frånJet-

Itöptmr, 8£ n*Ifrån* Jkcsjé, amrt mmdnäanv lim

när* sjö, är väkrymtt, kar bömig åker, se* i

senare tider blifvit öktod ook underhållen med tac-

ken cdtmgskamst. Den äldre slägten Båt skref sig

titt denna gård, kräken år 4*68 tiUbérde Ulf Pt-

dersou Sjöblad, ftsdskrae h*de då ett läger { sal

från gården. Som en ti» granskog var der emel-

lan ocb gården, kofsmte Sveimka keigsöfVerstto

Hogensåcild Bjelke kakeekyttarm» stanna i starna

skog i en djup snö. Sjelf tog- Bjälke aattkerberge

på Fhsbait, Då Danskarne följande morgon seio

vt på kunskap, stötte de på ätenska hakeskyttar-

na, som voro alldelen utsvultne och utfirusne, ea*-

- dan do ej fiago gdra upp' eld. Dnoskarnes ftä-

åfverete underrättades genast härom) han frsav

ryokte och Svenskaroe oedBoggos. Då Bjelke när-

de bullret af striden ernade han, väpnad må w
värja, tillika mod Sten Banor, som bade en båm,

fly åt skogen. Brådskan tillåt dem ej att stiga

till häst En Dansk herrensans, Kristoffer Kfti-

bes, dräng tog dem Ull fånga, Be förarn till

Danska lägret och emottogos med mycket rop eeh

skjutande.— Fliehult har sedermera tillhört: filt-

marskalkea Silfverhjolm och doss son éfvsmtts;

181*7 expeditsns^sekreteraren G. Hummelnjein etfa

1828 ett bolag. Stället är välbygdt ock har m
större trädgård, tulBmjftldvaTD ooh VotlenfaM. Håt-

nnder höra 12 st, torp, m. rat

miet*ö% en socken med Gottlunda, belägen i

Wadsbo härad ooh kontrakt åf Skaraborgs Ha eet

Skara stift, 2| mil S.S.O* från Mariestad, 1 { m\

från GÖtåa kanal. Kyrkan ät af sten, belägen wl

vestra sidan af församlingen, nära en stor itte-

backe. Man förmodar, att den bar sitt anm åf

byn Fristad eller Flystnd, och att då kmmngarte

bott på Bjästads slott eller i Wad, | mil fria

ftuTiestad, der de haft sitt (#paa)a Öde, skote *
som bodde nnder kengl. borgen haft vism friattsr.

Han känner ej kyrkans ålder före 1450, dm mr

vackra målningar i taket. I denna socka ndr-

kes: Storegärden och Backgården, tvesoe sUsriir

' om 1 mtl. hvardem. Sörydrtle*, i öja byr be»

nung Carl IX:s arf och ägo, blef af honom bytt

och gOVet för skattetaemniane»Åmmcvod , på kort

ägor Mariestad sedermera är byggd, enligt kems-

gens bytes- och skattebref af don 1$ Mars t*#.

Flistad, 1 mtl., äges af bönder. Uti Samvfva i*g

bar man på en kun» upptäckt lemmngar efter ett

bus eller kapell, hvnaraf do tiHgvmmand* åkrsrse

skela bära namnet kapevlsttndor. Vid Iryrkan fissei

en stor kutfe eller grifthåg, sårat åtsmilligft nanåte

vid Odiusmudn by. Bjäskt backe, der förde»

slott skall bafva stått, ligger ej långt nårift*

Do mftrkligaste mossnr äro : Bea}cr#t Alfvare, Ittt-

bo ocb SnäcfVsk Socknen hör till % kL konmt

Don består af 18$ mtk med 4*6 mvånnre, på»

areal af 8,3*9 tmmh, af kvillm 13» än
oeb kärr. Adr. HariestmL
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PM—rti MMi Ull Ljung, it keatget i GaMbergs
kavad af ÖN^götbJaods lån, 1$ wl N.V. från

Linköping. Kyrka*, af okänd ålder, Ar byggd af
gfåatee ack kalksten, samt helgad åt ött Stenkan.

-Socknen heatår af 23 art. och kar 600 invånare.

Dana aml utgör $,402 tanaL* al kväka 90 äro

sjöar aek kärs. Adr. Linköping.

VJaenarfa toelaobrmMi är belägen i sistnämnde

socken* Uader påfvetiden besöktes denna käsm,

isynnerhet nudsemnmrsaatten, utuf en mängd falk,

, efvea ifrån ailägsna socknar, ehuru källans egen-

skap såsom hälsobrunn då ieke var känd» Når
kyrkoherden i Ljung ock Flirtad, magister Andr.

Dnrajus, år 1723 låt upprensa oak iståadeätta

,
källan, var dan ieke annat än "eK sumpbål." Qe-
nom Durra försorg blef dem närmare undersökt

och kam i brak af ättens inbyggare, hvarefler

bebofvet af ott brunnshus anart uppstad oob af-

kjelptas år 1729 genom en befallning af dåva-

rande lajdskafdtngen Erik Gustaf £krenc*ona, till

Ljungs socknemäa att köra kvar sin stock till

brunnen, ock Fliatada aoakaemän att ditföra ^bvart

sitt behållet bräde." Uäraf byggdas ett bes öfver

källan, bvartill omkostnaderna dessutom bestredos

genant stamboksmedeJ.. Vattnet innehåller jeaa, til»

lika med de i våra minernlbrunnar aWrnännast fiä-

vekommande sätter. Det kar visat sig verksamt,

isynnerhet mot gikt, kroaisk rbenmatism^ skaofier,

nervsjukdomar, bemarrboider, samt. hnd~ oob mer-
kurial-sjukdoman. Em kåratädesifarekanMaasda gyttja

kar visat samma verkningar sam den vid Leka.

Bronnsrterminen börjas vanligen den 5 Jnni. titel-

låt är na mara mycket förskönad*, ock ägea af

IL G. Petterson oeh Jon. Egnell.

å?ta» en socken, med As oeh Saki, belägen i .km
kärad af Skaraborgs län, Wäae härads kontrakt

af Skara stift, ftf. mil QÅO. från Wenerseorg,

vid Wenern. Kyrkan., byggd af sten på ökänd

tid, ombyggd, ock betydkgen tillekt år 1744, åf

lins, rymlig ock vacker, klef år 1617 modenkyr-

_ka i atäjlet fö> den fordan moderkyrkan LÅs f ge-

nom föranstaltande af greive BL G. De la Gärdat

,

som; då kade Leckö i förJening. Tornet är upp-

fördt 1786 efter konung Gnataf IU:» ritning. I

denna säcken märkes: tlåhttf och Gunntrstotp,

tveane säterier om a mil., sammanfogade till ett,

kar fordom tillhört OAof Stake titt Håberg oeh
Kåbeck, samt dess dotter, gift med amiralen, of-

fersten ockköfvidsmaanenfos Qalkarlarne* år 1*70,

Nil* Jesnersson Grans. VetterMorp, regeeiente-

skrjfuere-bestölle, bar,* i anseende till sjön» &et-

.terna utskärningar, inom 50 år tvenne gånger måst

t (nyttas i&åa sjön. åtalfva skattejiemaaanet iaoanas-

kftr», hnr fesdeni varit säteri aok UUbört grefve

- Ui G„ Dm la Gardife Lemntngnr efter stenhus ätfo

.kär synliga, Stället beboddes af bönder år llfé.

Kalkaarnsr ock s. Ib kantra k* finnas några; få vid

akinaa* ack Hakeberg. Den för siaa poetiska af-

-kelen bekante ereste*, magister Q. feriuwdln, var

.kyfkokarde i denna socken, dog^ naa ock kar

t ai* graf på Fl* kyrkogård! Vice bofametareft bes

-kertigea af, ftrobartead, Pv LunoYfvist i ftendang* i

frankVunn, teata^en|aradtbtd.> a Ok*. tfOO WnO

)pmåå stejKaf tfll InnaM^andet^in^ea i FIo^ t-
Socknon bör m 2 kL ragate pastorater. Den be-

står af 3*f mtt. med 1,2^6 mvftnare på en areal

af 1M09 tonaL, af kviika &0 kro sjöar oek katr.

Ad. Wenersborg.
ffleky» en socken, ned Götheved, Treval t na och

-BaUestad, betagen t Wttske härad och kontrakt af

•Skaraborgs län oob Skara stift, t£ mil V.&V.
-från Falköping. Kyrkan, byggd af sten, är ur-

gammal» I denna socken märkes säterierna ; tda?*-

lätt, 44- mtl., skaU fordom varit kungsgård; 6us-
k&stop, Wisiahoét* ock Witt Qitetyården , bvartdera

om 1 mtt Alla dessa säterier tillhörde bönder

år 1813. I Fteky prostgård föddes skalden Ja*.

Henr. Kellgren; fadern Joh. KellgTea var kyrka-

herde här. Socknen hör tiU 2 kL reg. Den be-

står af 27 i mtl. ask har 070 invåaare. Dess

areal utgör 6>3»S7 tnnnl., kvaraf endast 15 öro

sjöar och kärr. Adr. Falköping.

a?*e>4av, ea socken i Gppunda härad och Oppnnda
östra kontrakt a£ fiödermaaJands län ock Streng-

nis stift, &| mil NJV. ftrån Nyköping, 3 ( mil S.V.

från Malmkäping. Kyrkan är gammal; att ben är

äldre än 1413, utvisar en inskrift med förkortad

munkstil uti. jern, fastad på dea mindre kyrke-

dörren oob så lydande: Anno demiet MCDXJMtfo
ipso dis Antonu eontessorls åait eaelesia cambaata

eninme tonitrui et magna fukaine. Åf 1040 J>Jef

korkan till bätfre» utvidgad ock tillbyggd på sö-

-dm sidae. Den äldce kyrkans hvaif ära uppfyllda

af målningar al freeett, föreställande scener nr

. bibliska och legead-historien* Målningar, sam
i kyrkan förvarna, efter berättelse tagna i Polen

oah skänkta bit af fältmarskalken grefve Lars Kagg,

ära: Altartaflaxi, som föreställer Kristi nedtagning

-af korset, en kopia af Fr» fiarocki, transporterad

.på ny dnk år 1789 af kaegk hofmålaren Hallblad;

en liten gammal af densamme; Krwti bndftäagniag,

original af Martin de Voss; Kristi törnekröning;

Kristes i örtagården, kopia; Petras vid kolelden,

original 1624 (alla dessa äro uppsatta i choret);

•vidare öfver sakristiedörren: Kristi gång ttfl Got-

-gatka, oatgiaal^ längas ned i kyrkan på qvinao-

- sidan: S:t Fraastsci andeliga syn; midt emot den

förra på södra långsidan: Påfven och kyrkofäder-

na, kättare sam bygga på Bakel, ro, fl. Bland

kyrkans skrudar anroärkes en messhake af svart

-sammet med kocs osk bigärning af silfvergaloner,

-prydd med sad oeh sirater af guld och äkta per-

k>r, gifven fråa Fjällskäfte år 1739. l^rkaas

östra sida apptages af Kaggeska graf-choret, kvi)-

ket särdeles utmärker sig för sia arkitektoniska

eköeeet oeh utmärkt klassiska stil, samt finnes af-

tsckaadt i Dalbergs S**«a Ami. *t Hpdierna. Dess

inve bvntf är prydt» med skulptorarbatea i basrelief

ef ornameoter ock vaaen al ea mängd adliga fa-

n«n>a, tåaam Kagg:, iikbiag, Qjwsåjerna, Spaa-

tve, Gjrtiaastjenna, ai.. fl. Väggarna äro upptaga*

af bilder, pernojumnraade ea krigares fiärnänula

egenskaper r såsom ädelmod, tapperhet, ära 01.

mv, atw i beE opaööjdt arbete. På hvardera si-

dan- em aUantt £oe*å tvenae saikefsger af Gott-

-teods iiailtiflrn If r gfeftes Kagg i ktigtsk.; rost-
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ning och hans grerviana Agnet* Ribbiog, i half-

upphöjdt arbete. Cherete yttre håller i bredd 30£,
i längd 19 J och i höjd 12 alnar samt är emel-

lan de halfupphöjda pelame siradt ned krigiska

einblemer, såsom stridshandskar, sköldar, bågar med

pilar , o. dy)., samt inskriptioner å alla tre sidor-

na, hvaraf tvenne äro andertecknade af signata-

ren G(eorg) S(tjernhjelro). Gfaoret, som är bygdt

i Bysantinsk stil, fulländades år 1667 af Italiena-

ren Carol. Carove, hvars namn jemte årtalet finnes

inskrifvet på en af chorets inre pelare. Invid byn

Aggarne är en källa, dit allmogen vallfärder hel.

trefaldighetsafton; den bär namnet S:t Ragnhilds

källa; men ingen tradition är förenad med detta

bruk. Mineralkällor finnas på flera ställen inom

socknen, hvaribland den, som är belägen vid Bye

gästgifvargård, är den märkligaste. Den begag-

nas årligen af ett stort antal brunnsgäster, isyn-

nerhet sedan den för 3 år sedan åfven derstädes

inrättade Gräfenberger-badanstalten vunnit förtro-

ende och tillopp. Flöda socken äger här statio-

nerad distrikt-läkare och ett vid kyrkan sedan

1844 inrättadt filial-apothek. Socknen hör till 1

kl. patrn. pastorater. Inom socknen finnas för

närvarande 3:ne större jerngrnfvor, hvilka ar-

betas för Hällefors och Forssjö braks räkning.

Här märkes dessutom följande säterier: Fjåtokäfle,

il mtl., hvars innehafvare atöfvar jas patronatns

öfver socken enligt kongl. brefvet af år 1686, be-

viljad dåvarande ägaren, riks-rådet, fältmarskal-

ken och landshövdingen öfver Östergöthland , Lars

Kaggs efterlefvande familj. Säteriet har fordom

haft prydliga åbyggnader, hvars corps de logie

nedbrann genom vådeld i början af förra seklet

och sedan ej blifvit nppbygdt. Tvenne flyglar af

träd återstå. Egendomen innehafves af adliga ät-

ten Ihre, såsom fidei-kemmiss. Ökna, ii J mtl.,

vid sjön Floden med ett utmärkt vackert läge;

corps de logie utgöres af ett 2-våningshus och

% flyglar af sten; uthusen äro prydliga, trädgår-

den väl ordnad. Egendomen tillhör kammarherren

friherre J. C Åkerhjelm. Abbotnä*, 8 mtl., äf-

ven beläget vid sjön Floden, äger vackra åbygg-

nader af träd, skattlagd mjölqvarn och såg, till-

hör familjen Ihre. Wigersöerg, 4 mtl., beläget på
en af ekar och lönnträd beväxt kulle vid sjön Jä-

garn, innehafves såsom fidei-kommiss af adliga

alägten Franc. Foras, l£ mtl., med vacker belä-

genhet vid Kyrksjön, äger ett 2 -vånings bonings-

hus af träd och för öfrigt vackra åbyggnader,

tillhörigt friherrliga ätten Bonde till Eriksberg.

Ndstorp, lj- mtl., beläget vid den utmärkt vackra

sjön Näsoaren, fordom tillhörigt ätten Gyllenpistol

,

äges un af friherrliga ätten Bonde till Eriksberg.

Socknen består af 88 { mtl. och har nära 4,000
invånare. Dess areal utgör 46,980 tonni., af

hvilka 3,300 äro sjöar och kärr. Adr. Nyköping.

Flöda 9 en socken i Vestra Dalarnas fögderi och

Vester-Dals kontrakt af Stora Kopparbergs tim och
Westerås stift, 5* mil V.S.V. från Fak». Her-

tig Gustaf Adolf erhöll år 1610 denna socken i

ftrläning. Kyrkan ligger vid Vesterdals-elfven och
är uppförd af sten, med torn. Här märkes: Låf-

tfö masugn, vid Lötsjöa och i Finmarken, tflftör

Falu bergslag och Klosters bruk, hälften kvarten;

Vestra Dal-elfven, sjöarna Fleea, Närsen, Dees-

sjön, Oisen, Tyren, m. fl. Af miiieral-anleaaiagtr

äro de vid Sälje bearbetade på silfver, och Back-

bergs på koppar, beggo numera ödetagde. Sock-

nen har betydlig skog, hvars alster, jemte åker-

bruk, boskapsskötsel och fiske, åtgör allmogeasaå-

ringsgrenar. Folket är i allmänhet välmående oeb

odlar med flit sina små emellan berg och myror be-

lägna åkertegar. Socknen består af 15£ mtl. sch

har 2,008 invånare på 94,4*9 tunn]., af krita

10,000 äro sjöar och kärr. Adr. Gagnef.

nylo*», säteri, beläget i Skallsjö socken af We-
stergöthland, vid Säfve-ån, skall redan i kostat;

Erik den heliges tid varit en adelig sätesgård; eo

Anders Kringla innehade detsamma; det kar seéai

varit lagdt under grefskapet Wisiagsberg. Riks-

drotset grefve Per Brahe skänkte det till tagmts-

nen Johan örnvinge, i hvars slägt det forblef tfll

år 1734. Har sedermera tillhört W. v. Ddbels,

C Arfvedsson, Tham och från år 1828 brokspstres

G. Howiog. Säteriet bar qvarnar och sågar. Här-

under hör

Flod*, jernmanufaktur-verk, med 2 knipbsnnr

och 1 smältare-bärd med hammare. Årliga privi-

legierade smidet är 35? skepp:d 10 lisp:d och

frälsesmidet 7 skepprd 10 lisp:d af köpe-tackjere.

Hammarskatten är 3 skepp:d 10 lisp:d. Skeppar

på Götbeborg; men tillverkningen vågföres silkn.

Verket lär blifvit anlagdt år 1739 af en v. Dé-

beln. Här tillverkas ock åtskilliga manafaktsr-

och svartsmiden. Brukets stämpel: G. A. Ägsre

G. Howing.

sFIodfeersre koppargmfvor i Dalarne, äro as »en

alldeles öfvergifne. De upptogos omkring år 167?

af bergsmannen Trotsig, och blefvo bretne ned

mycken fördel. De öfvergåfvos omkring 1730.

mTloder och Strtlairfrmej* Sverige är ett af de

vattenrikaste land på jorden. Betraktar man dess

berg- och höjd-sträckningar, finner man, att Iss-

det har tvenne hufvud-afsluttningar, nämligen des

ena S.O. från Kölen och dess fortsåttaiegsr htl

Bottniska viken och Östersjön; den andra S.V./tf

Kattegatt och Öresund. De flesta och betydligaste

tillhöra Norrland. 1 Sven och Göthn riken iaats

endast få, som förtjäna namn af floder; mes es

mängd större och mindre åar, hvilka dels falla»

i de stora insjöarne, och dels, söder om 57°, så-

som kustfloder flyta ut i Östersjön, Öresund »Der

Kattegatt. Hufvudfiodernm äro: Muonio-, Teraeå-,

Kalix-, Stora Luleå-, Piteå-, Skellefteå-, Umeå-* Ån-

german-, Indals-, Ljusna- och Dal-elfvarne sent

Ljungan, alla inom S.ö. afsluttningea och med st-

lopp i Bottniska viken, samt Motala-ström »ed

utlopp i Östersjön och Götbn-elf, inom S.V. af-

sluttningen och med utlopp i Kattegatt. De be-

tydligaste kni/loéerna, inom S.Ö. afskttningeSt

äro: Råneå-elf, Byske-å, meHnn Piteå- och Skel-

lefteå-elfvar, begge genomflyta Lappland och We-

atorbotten; öre-elf, Lögde-å och Gide-elf, ned

utlopp i Bottniska viken. Bmm-ån, Lyckeby, Rte-

neby-, Mörrouv- och Helge-åar, med utlopp i östef
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sjön. Laga-, Nissa- och Wiske-åar samt Ätran

eller Falkenbergs-ån, inom S.V. afsluttningen och

med utlopp i Kattegat. — De märkligaste ström"

dragen ini landet , bvilka falla ati någon af de stör-

re insjöarne och anses med detsamma hafva slätat

sitt lopp , åro : Upsala- eller Fyris-ån
,
Sag-ån el-

ler Seva-ström, Kolbäcks-ån, Arboga- samt Eskils*

tona- eller Tborsbälla-ån , bvilka åtgöra Mäla-

rens tillflöden. Nors-elf, Borgviks-elf, det egent-

liga utloppet för sjön Wermelen och dess flere

tillflöden, By-elf, som har 3 egentliga källarmar,

hvilka alla börja inom Norige, föröka sig med
många vattendrag och småsjöar i Wermland , hvil-

ka sedan förena sig i Elgåfjolen, nordligaste de-

len af Glasfjolen, och nr denna gå genom Gil-

bergs-elfven till Harfjorden, ifrån hvilken sedan

den egentliga By-elfven faller nt i Dalbo-sjön.

Nossab, Lidan, Flia-ån, Tidan, Gallspångs-elf, äf-

Let- och Svart-elfven, Tims-elfven, hvilka räknas

bland Wenerns tillflöden, m. fl. Af Sveriges alla

strömdrag kan intet enda helt och hållet begag-

nas ens till skntfart, ntan blott som mindre båt-

leder, hvilka också afbrytas på längre eller kor-

tare afstånd, ty så väl kastfloderna som de egent-

liga floderna eller strömmarne äro i allmänhet af-

brntna af forsar. För att afhjelpa bäraf föror-

sakade olägenheter och för att bereda en lättare

inre gemenskap äro kanalerna anlagda. (Om alla

ofvannämnde floder och strömdrag, se vidare un-

der deras namn.)

Vloderua, Johan, föddes d. 6 Okt. 1721, i

Skatelöfs socken af Småland , der fadern var prost

och kyrkoherde. De korta biografiska antecknin-

garna öfver honom innehålla genomgåendet af van-

liga akademiska grader och slutligen hans befor-

dran till professor i Grekiska litteraturen år 1762,
samt till kyrkoherde i Gamla Upsala år 1779.

Han blef ledamot af N. 0. samt af vetenskaps-

akademien, hvilken sista utmärkelse han vann ge-

nom sina vackra Latinska skaldestycken. Ännu vac-

krare och mera sällsynt är likväl hans blygsamhet,

hvilken förmådde honom att undanbedja sig kyr-

koherde-beställningen vid Storkyrko-församlingen i

Stockholm, samt Linköpings biskopsstift, till hvil-

ka begge embeten han kallades. Han afled den 28
April 1789. En grundlig kännare af Grekiska och

Latinska språken, är det isynnerhet på det sist-

nämnda han författat sina flesta skrifter. Bland

de förnämsta anmärker man tal öfver Nils Ro-
sén, lhre, Aurrvilios, m. fl.

Vlodln, Johan Ouxtaf, född år 1741 i Tors-

hälla, der fadern var handlande; prestvigd år 1767
och 1771 anställd såsom bofpredikant, hade han

den lyckan, att, vid 32 års ålder, blifva kyrkoherde

i Adolf Fredriks församling i Stockholm, med
Solna till annex, 1779 theol. doktor, 1786 pastor

primarius, samt tillika öfver-hofpredikant och så-

ledes preses i både stads- och faof-konsistorierna.

Det förtroende han erhöll , att besörja kronprinsen

Gustaf Adolfs undervisning i kristendomen, för-

varfvade honom äfven dennes ynnest, bvarpå han

också erhöll flera bevis, såsom Nerdstjerne-kom-
mendörs-värdigheten och Westerås biskopsstol, på

hvilken han upphöjdes år 1800. Dessa nådebe-
visningar af både Gustaf III och dess son voro
ingenting särdeles ovanligt, emedan den sistnämn-

de ofta gynnade sin fars gunstlingar; sällsyntare

var, att äfven Carl gjorde det. Flodin var likväl

en af nndantagen, hvartill hans tillgifvenhet för

magten, i hvars band den måtte befinna sig, kan
anses som orsak. Han blef nemligen af förmyn-
dare-regeringen år 1794 utnämnd till ordensbiskop.

Hans dödsår inföll år 1808.

Flodin 9 Samuel Konrad. Denne man, hvars
framsteg på befordringsbanan ej gingo längre, än
till rådman i Stockholm, dit han hann först vid

48 års ålder, och en borgmästare- ti tel, förtjenar

likväl att minnas såsom välgörare för kommande
slägten. Trött att förbigås, emedan han tvenne

gånger förgåfves sett sig uppförd på förslag till

borgmästare, tog han afsked år 1796 och dog
ogift den 9 Juni 1800, nära 74 år gammal.
Såsom sakförare och ombud hade han samlat

en icke obetydlig förmögenhet, hvilken han an-

slog till stipendier åt ofrälse studerande af Lin-

köpings stift, inom hvilket han var född, och der

hans fader varit kyrkoherde i Lomaryds och Bä-
laryds församling.

Vlodlnaj, Per Gustaf, sekreterare vid målare-

akademien, valdes år 1768 till ledamot och pro-

fessor för målare-anatomien vid nämnda akademi.

Gjorde, på manufaktur-kontorets bekostnad, 1756
en resa till Frankrike; var på sin tid en skicklig

gravör. Död 1791.

Vloffbrand, en provinsbenämning på mogen, torr

ocb kådig tallved; äfven kallad torrved, ty re.

Plogeld, bar varit ett slags klädedrägt; ty uti

sådan beskrifves Sten Sture d. ä. varit klädd år

1498, uti Wadstena, då S:t Catharina blef kano-

niserad. Anteckningen lyder: "Uppå tben tijd var

Her Steen klädder i bräat flogeld, under, medh
hwijt Hermelin uppå Skona."

Floren, Gabriel, kyrkoherde i Nyeds försam-

ling i Wermlands län, bvarest han dog år 1705,
en medelålders man; men förtärd af en långvarig

sjuklighet. Författare af en andlig uppbyggelse-

skrift: Sömnlösa Nätter, hvilken ännu har mycket

anseende bland allmogen. Den var ett alster af

den bräcklighet, som förföljde honom ocb hvars

lynne uttrycker sig i bokens titel.

Vloribna, ett dryckeskan!, hvilket beskrifves af

Ödmann, i dess Hågkomster från hembygden ocb

skolan. "Det bestod af en glastub, 2 alnar lång

och i ändan försedd med en eller flere torna ku-

lor. Det påfylldes ur stånkor med tillbjelp af en

lång pipa; men kulan, som ensam fylldes, rymde

icke ett balft stop, emedan den tömdes långsamt

och den drickande icke länge uthärdade den er-

forderliga kroppsställningen. Om någon drack,

som ej kände manövern, utan satte sin flo ribus,

såsom en trumpet till munnen, så bekom han in-

gen droppe, ty luften i tuben hindrade ölet att

rinna ned. Tuben borde sättas emellan tänderna,

och öfre läppen så mycket upplyftas, att luften

fick fritt spelrum. Derigenom skedde att luft-

strömmen gick upp och ölströmmen ned. Dock

66
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bOfde tiHik* märkas, alt icke öppningen til! ku-

lan fylldes af ölet. Deraf uppkom en ny »teck-

ning, ungefär så, som sig tilldrager vid Motala

elfs stannande. En Hten öppning för löften Tar

nödig, att oppstiga i kulan, i den mån hon töm-
des. Deraf uppkom ett sorl ock den tömda ku-
lan fylldes af fradga. Detta var bofvudsaken.

Den drickande borde något luta kufvudet tillbaka,

och tuben mot ansigtets profil göra en 90 graders

vinkel. Allt detta var grundadt på rigtiga fysiska

lagar, om hvilka man dock icke bekymrade sig

med bjernbråk. Men handlaget lärdes af öfaing

lika säkert, som med krita. Den drickande hade

ställning af en trumpetare; den högra handen höll

tuben, och den venstra sattes i sidan. Han lik-

nade alldeles den ryktbara statuen af Farna i slotts-

trädgården vid Escurial."

Wåorsmmn* Arvid Henrik , född år 1761, död

1841, såsom professor i anatomien och veterinär-

vetenskapen i Land från 1801 till 1831. R. af

N. 0., ledamot af vetenskaps-akademien. Han hade

åtföljt stora flottan år 1788 såsom expeditions-

läkare, och derunder bivistat slaget vid Högland,

samt tjenstgjorde, under det följande kriget, på
faltsjukhusen i Carlskrona. Under sina sista lef-

nadsår ifrade han isynnerhet för nykterheten, och
blef år 1837 ordförande i det nykterhets-sällskap,

som stiftades i Lund. För att bevisa brännvinets

skadligbet utgaf han flera skrifter. Hans förfat-

tare-verksamhet rörde för öfrigt till det mesta
hans vetenskap, särdeles hästars kännedom, sjuk-

domar och behandlingssätt derunder. Bland hans

arbeten märkas: Om husdjuren* värd och skötsel,

Om dödstecken för drunknade, m. fl.

ffloejft, bergsmanshammare i Grythytte socken af

Nerikes län, 7 mil från Örebro. År 1765 erhöll

E. Dahlberg tillstånd att flytta Norra Kjerfvings-

borns bergmanssraide till Flosjöhyttan. Bruket har

1 härd och 400 skepp:d privil. årligt smide af
eget tackjern. Skeppar på Götheborg eller Stock-
holm. Hammarskatten är 4 skepp:d. Ägare fru

M. Holmgren, född Wahlond. Bruksstämpeln vi-

sar K P med ett F under.

Vlosta, en sätesgård i Altana socken af Upland,

äger en stor, men gammal mangårdsbyggning, med
en ansenlig trädgård. Har tillhört slägterne Soop,
Creutz och Cronhjelm.

FkMrta kåtlla, i Altuna socken, icke långt ifrån

Flosta sätesgård, är en af de största källor som
finnas i riket. Den har så starka och ymniga
vattenådror, hvilka upprinna ur jorden, att der-

med drifves en mjöl- och såg-qvarn, som är i

gång både vinter och sommar.
Vlottflin, bandels. Se: Fartyg.

Vlotta\n, örlogs. Sveriges hälft insulära läge,

dess rika tillgång på hamnar, på skogs-effekter

och jern, således på allt som behöfves för att

bilda en sjöstat, lockade tidigt till begagnande

af dessa förmåner, och då Sverige framträder i

historien, visar det sig redan såsom försedt med
talrika flottor, och män, som kunde föra dem.
Hela krigs-systemet var berakdsdt på sjövapnet,

och skattläggningen (lodangslama) till an stor

del bestämd för dess bemanning oeh underhåll.

Riket fördelades i skepps- eller hamnlag, hvilka

voro förbundna att underhålla ett visst antal far-

tyg, till det mesta 4 för hvarje härad eller hun-

dan, utom Westmanland, som utgjorde ondast 2

på häradet, och Gottlaad, bvilket i ett för allt borde

lemna 7 skepp. Westernorrland var ensamt undanta-

get, men dess invånare deremot förbundne att, när

deaaföUos, försvara sig sjelfva. På detta sätt kun-

de landet uppställa en ganska betydlig sjöstyrka,

enligt Peringsköld ända till 2,400 skepp. Om ej

antalet var så stort, befanns det i alla fall ganska

betydligt, då Upland ensamt åtgjorde 88 skepp,

och Anund Jakob utskref, i kriget mot konung
Knut i Danmark, 350 fartyg. Krigsskeppen kal-

lades Långskepp, till åtskillnad från handelsfarty-

gen: Byrding. (Se detta ord.) De förra voro Drakar,

Snäckor, Karfar och Krafteter, samt allmännast

roddfartyg, försedda med blott en enda mast, som
kunde nedtagas. Stridssättet var hofvudsakligea

beräknadt på äntring, ehuru den tidens större kast-

vapen sannolikt äfven begagnades om bord på
skeppen. — Med hedniska tiden upphörde vikinga-

färderna och med dem förföll äfven flottan. Blott

detta kan förklara, huru det var möjligt, att Sve-
rige, från hvars hamnar så många krigsflottor af-

seglat att bära död och förstöring till fjerran

länder , nu nödgades se sina egna kuster härjas af

fremmande fiender, samt att Esterne, i slutet af lfcte

seklet, till och med vågade sig in i Mälaren och

brände sjelfva bufvudstaden. Flottan vanvårdades

i allmänhet under hela medeltiden, med undantag

af Carl Knutssons regering, bvarunder något gjor-

des för henne, och Hansestädernas skepp förde

utländska varor till de Svenska städerna, under

det sjöröfvare oroade Sveriges stränder. Trosa
lades af dem i aska under konung Kristoffers re-

gering. — Med Gustaf Wasa börjades en ny tid

för allt inom Sveriges administration och äfven

för flottan. Upptäckten af krutet hade gjort en

fullkomlig förändring i hela stridssättet, så väl

till lands som sjöss. Man började bestycka äf-

ven fartygen med kanoner, och Sverige dröjde

ej att tillegna sig denna uppfinning. Konung Gu-
staf införskref utländske skeppsbyggmästare, och
eskadrar stationerades i åtskilliga af de större

städerna, såsom Stockholm, Kalmar, Söderköping,
o. s. v. Huru talrika dessa voro vet man icke;

men af det förhållande, att år 1568 funnos i

Stockholms hamn 23 krigsskepp och i Kalmar 6,

kan slutas, att hela sjöstyrkan måste varit betyd-
lig. Ett skepp, den s. k. Stora Krafveien, som
han lät bygga, var det största dittills kända, ty

det hade en besättning af 1,300 man. Erik XIV
visade sig mycket mån om sjöväsendet, oeh
hans regering kan anses som en af Svenska flot-

tans ärofullaste tidpunkter. Då Bagge år 1564
lade ut från Elfsnabben, anförde han en flotta

af 35 skepp, bland hvilka chefskeppet iförs,

eller Makalös, hade 173 kanoner, af hvilka 125
voro af malm. År 1566 utrustades en flotta af
68 skepp, som förde, så vidt man har sig be-
kant — ty för åtskilliga fartyg saknas i dalta
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fiffl uppgifter — 979 kanoner och 7,326 mans
bosättning. Skeppsgårds-råkenskaperna för siat-

namada år upptaga icke mindre än 2,504 kanoner,

hvilka skalle utgöra flottans bestyckning , bvar-

af 1,420 s. k. kopperskyU och 1,084 jernskytt.

Af förra slaget voro hela, halfva och två tredje-

dels kartaaer, notslangor, balfva och tre fjerde-

delsslangor, falkoneter, fyrpilstycken
, märsestyc-

kea, skeppshakar, o. s. v.; af senare slaget : apost-

lar, skerbrecker, stenbysser, skärpentiner, bartser,

falkuner, puthundar", m. ra. — Under de följande

regeringarna vanvårdades väl icke flottan, men i

följd af stora och kostsamma landtkrig kunde
man icke åt henne egna den omsorg, som man
gaf landthären, och de fördelar, som Sverige vann
till sjöss under Christinas krig med Danmark, fa

till ea stor del tillskrifvas den förstärkning flot-

tan erhöll genom De Geers eskader. Under Carl

Gustaf hade hon en bättre tid, men denna upp-
hörde åter under hans sons förmyndare-regering,

och då kriget med Danmark utbröt, led Svenska
flottan nästan oupphörliga nederlag och förluster,

så att hon vid dess slut ägde i behåll endast 16
rangskepp, 4 fregatter och 6 smärre fartyg, af

hvilka icke ens alla voro i tjenstbart skick. Detta

förhållande öfvertygade Carl om nödvändigbeten,

att laga en omtänksammare vård om flottan.

Uppdraget anförtroddes åt Hans Wachtmeister, en

man, fullkomligt vuxen ett sådant vårf. Carls-

krona anlades, skepp byggdes, ej blott der, —
hvarest det första skeppet, Götha, om 76 kano-
ner, bygdt af Frans Sheldoa, gick af stapeln d.

14 Sept. år 1686 — utan äfven i andra hamnar,
och då Wachtmeister år 1689 utsändes med en

flotta af 30 rangskepp, utom fregatter, för att skyd-

da hertigens af Holstein rättigheter mot Danmarks
angrepp, utgjorde bon ändå icke Sveriges hela

sjöstyrka, hvilken vid konungens död var större

än Sverige någonsin ägt, både före och efter

honom. Hon bestod af 37 rangskepp — hvar-

ibland det största, Kung Carl, hade 4 lag och 108
kanoner — ntom fregatter och smärre fartyg.

Denna styrka uträttade emellertid icke hvad man baft

skäl att vänta, bufvodsakligen derför, att bon ej

fann någon fiende att mäta sig med, ocb då en

sådan hunnit uppväxa, var den Svenska krigslyc-

kans sol redan i sin nedgång, och rikets förstör-

da finanser tilläto ej att göra något särdeles för

flottans underhåll eller iståndsättande. Man måste

cmottaga Engelsk undsättning, hvilken dock in-

genting hjelpte, och Ryssland, som före år 1700
icke ens tänkt på att skjuta ett skepp ut i sjön,

kunde icke blott slå en Svensk flotta i ordnad

drabbning (se Ehrenskiöld)
, utan äfven med sina

galerer härja och förbränna Svenska kusterna.

Detta olyckliga förhållande var likväl mindre en

följd af flottans svaghet, ån af dels den oskicklig-

het, hvarmed bon användes, dels af bristande vilja

att använda henne, ty då hon år 1720, underbe-
fäl af öfver -amiralen grefve Sparre, förenade sig

med den Engelska, bestod den af 11 linjeskepp,

8 fregatter, 4 bombkitsar, 2 brinna re, 11 gale-

rer och andra mindre fartyg. Under daa påföljande

frihetstiden gjordas visserligen något för flottan,

ekaru hon ej tillskyndade riket en mot kostnaden
svarande nytta, och år 1733 bestod den af 23 linje-

skepp, 15 fregatter, 1 pråm oeh 23 galerer. Vid
det för öfrigt så olyckliga och vanhedrande kri-

get i Finland, 1742—1743, bade flottan likväl

öfverväldet i Östersjön, ehuru hon aldrig råkade
någon fiende. Emellertid hade den snillrike Ehren~
svärd uppstått och föreslog en annan plan för

sjöförsvaret, grundad på en roddflotta. Fram-
gången af detta förslag understöddes, utom af
dess egen antaglighet, äfven af den omständig-
heten, att amiralitets-kollegium, genom sin overk-
samhet, sjunkit i aktning och anseende. Ehren-
svärds förslag att inrätta Arméns flotta, till Fin-
lands försvar, gillades således af ständerna år 1747;
men först den 18 Okt. 1756 utkom den kongl.

akrifvelsen härom. Den skulle bestå af två eska-

drar, en i Stockholm ocb en i Helsingfors,

utom 10 galerer stationerade i Götbeborg. öf-
verste August Ehrensvärd förordnades till gene-
ral-major ocb chef för denna flotta. Sådan var

början till Skärgårdsflottan. — Linjeflottan be-

stod nämnde år af 23 linjeskepp, 12 fregatter

och 26 mindre fartyg, men hvilka till större

delen voro så gamla och bristfälliga, att de ej

kunde anses brukbara. Vid denna tid börjades dock-

byggnaden i Carlskrona, och Chapmaa framträdde

med sina genialiska planer. Dessa kommo likväl

icke till någon egentlig verkställighet förr än un-

der Gustaf III. Han gick år 1776 om bord på en

af Cbapman nybyggd kanonslup, hvilken gjorde, i

hans närvaro, alla slags evolutioner, och då han öf-

vertygat sig om dess användbarhet, befallte han Chap*

man att bygga en flotta efter denna modell. Ami-
ralitets-kollegium flyttades tillbaka till Stockholm,

general-amirals-embetet återupplifvades och dermed

bekläddes den utmärkte Trolle, och stora flottans

nybyggnad påskyndades, bvartill man bufvodsakli-

gen använde de Franska subsidierna. När den s. k.

beväpnade neutraliteten beslöts år 1779, var Sve-

riges kontingent 10 linjeskepp och 6 fregatter,

hvilka med lätthet utrustades och satte Svenska

flaggan i ett anseende, som bon icke på lång tid

åtnjutit. — År 1788 utbröt kriget med Ryssland,

och Sverige ägde då i Carlskrona en flotta af icke

mindre än 26 linjeskepp och 13 fregatter, utom

16 mindre fartyg. Skärgårdsflottan bestod af 2

fregatter, 8 turunmaa, 3 bämecnmaa, 3 uudenmaa,

1 pobjanmaa, 2 pråmar, 8 mörsarebarkasser, 28

galerer, 70 kanonslupar, 15 kanonbarkasser, o. s. v.

Genom ansträngda nybyggnader ökades fartygens

antal äfven under kriget, så att skärgårdsflottan,

om våren 1790, bestod af 349 fartyg, och den

stora af 25 linjeskepp, 14 fregatter och 17 min-

dre fartyg, med en besättning af 21,000 man.

Af denna flotta fanns vid krigets slut knappt en

tredjedel öfrig. Sedan denna tid har icke samma

vigt blifvit fästad vid linjeflottan, emedan ett nytt

system begynt göra sig gällande, hvilket yrkar, att

Sveriges sjöförsvar hufvudsakligast bör grunda sig

på roddflottan, och att dennas fartyg böra göras

så lätta oeh rörliga som möjligt, hvarföre man
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också afskaflfat alla de tunga skärgårds-fregatterna

och galererna, samt egnat största uppmärksamhe-

ten åt de minsta fartygen , särdeles jollarna. Upp-
täckten af ångkraftens begagnande å fartyg kom-
mer äfven att gifva hela sjutaktiken en ny rikt-

ning. Under kriget mot Ryssland 1808—1809
var väl äfven stora flottan utrustad, till ett antal

af 9 linjeskepp, men hvilka aldrig sammanträffade

med fienden, emedan dess flotta blott en enda

gåog var i sigte af den Svenska, och då tog sin

tillflykt in i Roggersvik, der hon instängdes för

det öfriga af fälttåget. Af de tvenne Engelska

linjeskepp, som voro förenade med Svenska flot-

tan, sammandrabbade det ena med ett Ryskt, hvil-

ket eröfrades. Skärgårdsflottan hade 4 stationer:

i Stockholm, Götbeborg, Åbo och Sveaborg. Då
sistnämnde fästning öfverlemnades i fiendens hän-

der, tog han äfven den der varande eskadern,

bvilken under kriget användes af honom mot
Svenskarne, och skärgårdsflottan i Åbo uppbrän-

des vid Ryssarnes annalkande till sistnämnde stad.

Svenska skärgårdsflottan, således inskränkt till

Stockholms och Götheborgs eskadrar, hvilka voro

de fåtaligaste, och till de nybyggnader, som un-

der våren och sommaren kunde göras, förmådde

likväl hålla stånd mot den Ryska, samt till och

med öfver henne vinna några mindre fördelar,

och undvika alla förluster. Efter freden bestod

flottan i Carlskrona år 1810 af 13 linjeskepp,

hvaraf 1 obrukbart, 11 fregatter, hvaraf likväl

endast 6 ansågos brukbara, 5 briggar, 2 kuttrar

och ett antal mindre fartyg. Skärgårdsflottan be-

stod af 1 skonert, 2 jakter, 3 skärgårdsfregatter,

21 galerer och halfgalerer, 77 kanonslupar, 42
kanonjollar, 6 mörsarefartyg, 3 kanonbarkasser

och en hop mindre fartyg. År 1838 bestod linje-

flottan af 10 linjeskepp (hvaraf dock endast 8 vo-

ro färdiga), 7 fregatter (hvaraf blott 4 färdiga

eller brukbara), 5 korvetter (livaraf 4 färdiga),

4 briggar (hvaraf 2 färdiga), samt 12 mindre far-

tyg. Skärgårdsflottan bestod af 1 ångfartyg, 21

däckade kanonslupar, 1 brigg, 4 skonertar, 1 kut-

ter, 3 jakter, 3 chefsfartyg, 9 mindre fartyg, 88
kanonslupar, 117 kanonjollar, 5 mörsarefartyg

samt 9 kok- och transport-fartyg. År 1844 be-

stod, enligt Forssell, hela flottan af följande an-

tal: 10 linjeskepp, 9 fregatter, 4 korvetter, 3

briggar, 5 skonertar, 2 ångfartyg, 92 kanonslu-

par, 20 kanonskonertar eller s. k. däckade kanon-

slupar, 123 kanonjollar, 8 mörsarefartyg jemte er-

forderligt antal chefs- och sjukfartyg. Till dess stat

höra: 1 amiral och 1 vice -amiral, 5 konter- amiraler,

10 kommendörer, 12 kommendör-kaptener, 20 kap-
tener, 56 kapiten-löjtnanter, 126 premier- och se-

kund-löjtnanter, 200 underofficerare, 74 befäl och
underbefäl vid sjö-artilleriet, 150 kanonierer, 390
skeppsgossar, 400 matroser, 754 handtverkare och
timmermän, 800 marin-soldater samt 8,720 ar-

betsmanskap och båtsmän. Stora flottans station

ar ensamt i Carlskrona ; men skärgårdsflottans i

Stockholm och Götheborg. Hela vapnet bär titel

af Kongl Majt:s Flotta, och består, utom den egent-

liga flottans stat, af ett marin-regemente , en

konstruktiöns-korp* , en mekanisk korp* och bit-

etaten. Femte hufvudtiteln , som rör sjöförsvars-

departementet, upptager för närvarande en samma
af 1,33 1,430 R.dr, hvaraf 615,497 äro bestanda

till flottans underhåll och nybyggnad, 45,000 till

dess exercis, 550,106 till aflönings-staten
, 83,886

till lots- och fyrings-staterna, 20,000 till spann-

måls upphandling och bageri-kostnad och det öf-

riga till diverse utgifter. — Sveriges sjökrigs-hi-

storia, sedan vikingatiden, hvars slut med skäl

kan datera sig från slaget vid Swolderö, emel-

lan de förenade Svenska och Danska flottorna mot

Olof Tryggvasons, börjar egentligen med Erik

XIV, ty under hela medeltiden skedde blott några

få sjötåg, för det mesta i afsigt att transportera

trupper till länder, hvilka skulle bekrigas eller för-

svaras. De förnämsta sjöslag och drabbningar den-

na historia vet att omtala, är det vid Bornholm

1563 (se Bagge, Jakob); det vid Öland samma är,

och följande året det som föreföll den 31 Maj,

hvars plats icke är uppgifven, men hvari Bagge blef

fången
;

träffningen vid Ölands norra udde d. 1 2 Ang.

s. å. (se Horn, Carl Christersson) ; den vid Born-

holm den 7 Juli 1565, der Horn, Bagges värdige

efterträdare slog Danska och Lybekska förenade

flottorna; den vid Öland den 26 Juli s. å., som
icke gaf något beslämdt resultat; den vid Femern
den 1 Juli 1644, der konung Christian blef illa

sårad, och på samma ställe d. 13 Okt. s. å., der

Svenskarne förlorade 1 skepp, men Danskarne 15,

samt 3,000 man i döda, sårade och fångne; den

intet afgörande träffningen den 30 April 1659,
mellan Svenska flottan under Bjelkenstjerna och

den förenade Danska och Holländska under BjeJke

och Opdam; den likaledes fruktlösa drabbningen

mellan samma flottor den 20 Maj 1676; slaget

vid Öland den 1 Juli s. å. (se Creutz, Lorenti);

träffningen vid Rostock den 31 Maj 1677, mellan

Sjöblad ocb Juel, der Svenskarne förlorade 5 sto-

ra och 3 smärre fartyg samt 1,500 fångar; slagtnin-

gen vid Steffens den 1 Juli s. å., der Svenskarne

förlorade 9 örlogsskepp, 7 mindre farts g och

4,000 man; en hedrande träffning år 1704 mellan

skeppet Öland, under kapiten Psilanders befäl och

en Engelsk eskader af fem skepp; träffningen vid

Hangö den 27 Juli 1713 mellan Svenska flottan

under Ebrensköld och den Ryska under tsar Peter;

den emellan Svenska och Danska flottorna vid Rå-
gen den 28 Juli 1715, som icke gaf något re*

sultat och några mindre träAningar å vestra kusten

vid slutet af Carl Xll:s regering; slaget vid Hög-
land den 17 Juli 1788; det ingenting afgörande

vid Öland den 26 Juli 1789; skärgårdsflottans

strid mot den Ryska vid Svensksund d. 24 Ang.

s. å.; dess expedition mot Fredrikshamn den 15

Maj 1790; striderna vid Gronstadt i början af Juni

s. å.; reträtten från Wiborg den 3 Juli och se-

gern vid Svensksund den 9 Juli s. å. Under 1808
års krig föreföll blott en enda större träffning,

den vid Grönvikssund.

Flottan* konvtriaktioiie-korpa bildades år 1793
af dåvarande skeppsbyggmästarne vid örlogs- samt

arméns flottan, med åtnjutande af den militära rang

Digitized by



Flottan. Fluggnapparc. 521

oeh heder efter den värdighet desse skeppsbygg-
mästare då innehade. Korpsen fördelades till tjenst-

göring på fem stationer, nemligen i Stockholm,

Carlskrona, Götheborg, Åbo och Sveaborg, och
stod noder befäl af general-adjutanten för flot-

tan. Öfversten vid korpsen bar specielt inse-

ende öfver skeppsbyggen-vetenskapens så theo-

retiska som praktiska delar, och förste konstruk-

tions-officern vid hvarje station verkställer de

nybyggnader som der äro af nöden, hvarjemte alla

arbetsmethoder m. ni. upprättas af honom. Korpsen
antager elever, ej yngre än 12 år, hvilka böra

undergå examen i stadgade ämnen. Efter trenne

år, under hvilken tid eleven bör hafva inhemtat

erforderliga kunskaper, examineras och befordras

han till under-konstruktör. Flottans konstruktions-

kontor lyder under förvaltningen af sjö-ärenderna.

Flottans fjö-artillerl-regcaiente. Se: Afa-

rin-regementet.

Flottliolinc* Uti sjön Nimmern i Östergöthland

ar en sådan märkvärdig holme, 16 alnar lång och

7 alnar bred. Den visade sig år 1749 och var

då 13 veckor öfver vattenbrynet, hva refter den

småningom sjönk under vattnet till sjöbotten;

men syntes åter om hösten i mindre storlek på
samma ställe ett helt dygn. Den 4 Okt. 1756
visade den sig åter; men blef ej synlig längre än
till den 9 i samma månad. De stora trädstub-

barne på holmen vittna, att den fordom varit be-

växt med grof skog. Som den alltid visat sig på
samma ställe, emellan en ö och fasta landet, har

man, de tider den ej synts, försökt finna den på
sjöbottnen; men förgäfvcs. Allmogen tror, att när

holmen visar sig skall krig tillstunda.

JFlottino kallas af allmogen en mycket fin och

föga lerblandad mosand, hvilken lätt upplöses af

regn och blifver flytande som välling.

Flott»uu cl » i Alsike socken af Upland. Där är

sedan urminnes tider en marknadsplats, som tal-

. rikt besökes af skärgårdsboar och länets landt-

män, omkring midsommaren och Mikaelis- messan,

hvarvid salt fisk utbytes emot spannmål. Fordom
var här en färja öfver sundet; men på senare ti-

der har en prydlig bro blifvit uppbyggd.

Fåugbaggar (Caotharidis) , ett insektslägte af

skalbaggarnes ordning, med långsträckt, smal och

mjuk kropp, stort hufvud, långa, trådlika antenner

och kullriga, tunna, pergamentlika, halfgenomskin-

liga täckvingar, hvaraf hos oss förekomma: All-

männa flugbaggen (Cantharidis rustica), knappt 3 £
linjer lång, tunn och smal, kroppen svart, låren

tegelröda med svarta knän, ansigtet, ryggskölden

samt underlif och rygg tegelröda. Röda och svar/a

flugbaggen (C. dispar), liknande den förre, men med
hela bufvndet tegelfargadt; och svarta flugbaggen

(C. fusca), af 4 linjers längd, liknande de begge

nyssnämnde, men med svarta fötter. Alla arterna

finnas hela sommaren allmänt på träd och buskar,

der de fånga flugor och särdeles löfmaskar, samt

föda sig äfven i sitt larvtillstånd af andra insekter

och gagna sålnnda genom deras utrotande. Dess-

utom begagnas de med fördel mot tandvärk på

det sätt, att de krossas och saften strykes på den

sjuka tanden; men ej på tandköttet, emedan detta

deraf inflammeras.

Flugblommor (Antirrbinum linaria), en mång-
årig växt, som förekommer allmänt vid gärdesgår-
dar, jordvallar, åkerrenar, m. fl. ställen; blomman
år prydlig, men lukten obehaglig. Den kan använ-
das såsom fluggift, då den lägges i söt mjölk. Af
samma slägte förekomma några arter odlade i vå-

ra trädgårdar för sina vackra blommor, såsom
Antirrbinum genistsefolia, repens, majus och tri-

phyllum.

Flugor (Muscae) , ett insektslägte af ordningen två-

vingade, med intryckt, skäggig mellansköld , mun-
nen försedd med klumpiga spröt och trådlika pal-

pler, hvaraf hos oss förekomma: Husflugan eller

fönsterflugan (Musca domestica), med rund, grå-
aktig, trubbigt äggformig kropp, ljust guldglän-

sande hufvud, tvenne stora ögon, (sammansat-
ta af mera än 4,000 facetter), svarta anten-

ner, ryggskölden silfvergrått och svart linjerad,

underlifvet skimrande af ask- eller silfvergrå fläc-

kar; emellan klorna befinnes en sugboll, mest fylld

med en klibbig vätska. Larven lefver vanligen i

sopor, gatsmuts, o. dyl. Spyflugan (M. vomitoria),

större än den förra, glänsande blå, med svarta,

mer och mindre kiara vingar, munnen och anten-

nernas bas röda; sugmunnen kan helt och hållet

indragas. Den är isynnerhet bekant för sin begär-

lighet efter färskt kött, på hvilket deu lägger sina

inom kroppen utkläckta larver. Den förjagas bäst

ur skafferier med litet cblorvatten, stäldt på ett

flått kärl, emedan den skyr för den derur utveck-

lade gasen, hvaraf den annars dödas. Under namn
af flugor förekomma dessutom en stor mängd an-

dra insektslägten och arter, såsom hästfluga, korn-

fluga, mastfluga, nyponfluga, ostfluga, rågdvärgs-

fluga, slukarefluga, snubbiluga, m. fl. Se dessa ord.

Fluganappare (Muscicapa), ett fogelslägte, hö-

rande till ordningen sparfioglar, med temligen kort,

stark, rät, trekantig näbb, och näsborrarne, på
sidan vid näbbroten, öfver täckt a med en hinna,

samt spensliga ben. De äro flyttfoglar, b vilka

komma sent och flytta tidigt, samt uppehålla sig

i skogar och lefva endast af insekter, särdeles flu-

gor. Deraf finnas hos oss tvenne arter, nemligen:

Grå flugsnapparen (Muscicapa grisola), af 6 tums

längd, ofvanpå brungrå, med mörkbruna fläckar på
hufvudet; inunder hvit med gråbruna långa fläckar

på hals och bröst; näbben långdragen svart, platt

och bred vid roten, samt försedd med fina morr-

hår; iris brun; benen svartbruna. Beggc könen

nästan lika; men ungfogeln med näbb och ben gråa,

samt fläckarne rostgulaktiga, i stället för mörk-
bruna. Förekommer temligen allmänt i skogarne

öfverallt i riket; men bäckar mindre allmänt i de

sydligaste än de öfriga delarne af riket, och se-

nare än de flesta andra foglar; äggen, som äro

gol- eller gråaktigt hvita med grå och bruna fläc-

kar, 6 linjer långa och 4j- linjer tjocka, läggas

till ett antal af 5 st. uti ett bo, som består af

mossa, strå och gräsrötter, fodradt med ull och

fjäder, samt rufvas vexelvis af båda könen. Flytt-

ningstiderne äro första hälften af Maj och medlet af
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September. Sången Sr mycket låg, men omvex-

lande, bestående af åtskilliga pipande och knar-

rande läten. Födoämnen, endast insekter. Svarta

och hvita flugsnapparen (M. atricaptlla) , af 5 £ tums

längd. Hannen ofvan svart med hvit panna; ask-

grå öfvergnmp; vingarne bruna med en stor bvit

fläck. Honan ofvan gråbrun; pannan något lju-

sare; fläcken på vingarne mindre och ej rätt hvit.

Näbben hos begge glänsande svart; iris svartbrun;

benen svarta; for öfrigt omvexlande färg och teck-

ning efter ålder och årstid. Förekommer allmänt

parvis uti skogarne i hela riket och anländer från

slutet af April till i början af Maj, hvarvid han-

narne komma 6 till 8 dagar tidigare än honorna;

för några decennier sedan var den mindre allmän

än nu. Dess sång består af några ganska vällju-

dande och rena toner, som han låter höra från

toppen af ett träd eller gren. De häcka i ihåliga

träd eller emellan trädrötter och lägga då 4—

5

mycket ljusblå, ofläckade ägg i ett bo, som be-

står af grässtrån, tallbark o. dyl. I medlet af

September flytta de åter bort.

Vlugsvainp (Agaricns mascarius), en hattsvamp,

som förekommer allmänt i skogarne öfver hela ri-

ket, och innehåller ett eget giftigt ämne, kalladt

amanitin, i följd hvaraf den fortärd frambringar

ett slags rus och begagnas af de östasiatiska folk-

slagens Schamaner vid deras besvärjelser, samt tros

hafva blifvit använd af våra forntida kämpar för

att försätta sig i det slags raseri, som fått namn

af berserksgång. Hos Kamtschatdalerne skall der-

af tillredas en rusande dryck, och som det verk-

samma ämnet bortgår oförändradt med urinen, lä-

ra de ringare af dem använda denna för att äf-

ven få sig ett rus, enär sjelfva drycken kan anskaf-

fas endast af de förmögnare. Hos oss begagnas

svampen blandad med söt mjölk till gift för flu-

gor, och om den sönderstötes och lemoas i täppt

kärl att jäsa , skall den äfven vara tjenlig att för-

drifva vägg-ohyra.

FJundra (Pleuronectes flessus), en mjukfenig fisk

af från j till 1 fots längd och deröfver, tillhö-

rande ett eget slägte, hvilket utmärker sig från alla

andra ryggradsdjur derigenom, att kroppens ena

sida är färgad, den andra deremot hvit, samt att

begge ögonen sitta på den ena eller färgade sidan,

äfven munnen sitter sned t och de simma i sned

riktning. Kroppen är platt, stundom nära lika bred

som lång. Den förekommer allmänt i Östersjön,

Kattegatt och Öresund, samt går stundom långt

upp i floderna.

Flundre, ett härad i Elfsborgs läns första fög-

deri. Danskarne härjade härstädes år 1 565 och fram-

foro med grymhet. De skuro brösten af qvinnor

och tungan ur munnen på värnlösa personer. Gref-

ve Axel Lejonhufvud afsände år 1613 en skrif-

velse till konungen af Danmark, som innehöll, att

då han år 1600 från Gräfsnäs begifvit sig ur ri-

ket, hade länsmannen i Flundre härad uppbådat

200 bönder och krigsfolk, bvilka med våld afhändt

honom hans ägodelar, dem ban velat föra med sig

till Norrige. Han påstod derföre, att länsmannen

och hela häradets invånare förverkat lif och gods,

oeh stämde dem att inför Danske konungen* äm-
betsmän stå till ratta, emedan Fluadre härad var

ett af dem , som stodo i pant under Danmark. Ge-
nom bref af d. 19 Febr. 1614 tog konung Gustaf

n Adolf invånarna i häradet under sitt beskydd,

och förklarade, att de varit skyldige att hindra gref-

ve Lejonhufvud, såsom otrogen sitt fädernesland,

och frikallade dem "från allt hvad han af gammal
vana och orolig vana hade dem att tilltala." Hä-
radet innefattar 5 socknar, Rommeled, Fors, Upp-
härad, Fuxerna och Åsbräcka, hvilka utgöra 106

mtl. och hafva 4,415 invånare. Dess areal utgör

29,484 tunn!., af hvilka 3,90 äro sjöar och kärr.

Häradet bar i allmänhet god och bördig jordmån,

skog till bnsbehof och ganska god gräsväxt, så

att boskapsskötsel och spannmålsodling utgöra in-

byggarnes förnämsta näringsfång. Märkvärdigaste

orten är Lilla Edel och de betydligaste herresäten

äro: Hemslröm, Torpa och Förlanda. I förening

med häraderna Wäne, Bjerke, Ale och Wftdtle

utgör detta härad en domsaga och ett fögderi

Fluor-cerlum 9 feaslskt, ett till slägtet cer hö-

rande mineral, bestående af fluor-cerium, ceroxid

och vatten , derbt eller kristalliniskt af oregelbunden

form, gult eller rödaktigt, nästan ogenomskinligt,

i brottet glasigt, förekommer högst sparsamt i

Bastmora öde grufva i Westmanland , samt vid Fin-

bo stenbrott nära Falun.

Vluor-cerluin, neutralt» ett till samma slägte

hörande mineral, bestående af cerium-fluorid och

cerium-fluorur. Förekommer i långa, smala, or-

dentligt paralella, föga divergerande strålar eller

sexsidiga långa prismer, svart, stötande i brunt,

eller tegelrödt, nästan gulaktigt ogenomskinligt, i

brottet småmussligt, glasigt eller litet splittrigt,

hårdt så att det ej repas af stål, sällsynt; funnen

vid Finbo, äfvensom vid Broddbo nära Falun.

Vlass kallas i metallurgien de ämnen, som vid me-
tallers smältning tillsättas, för att, antingen för sig

sjelfva eller i förening med malmens beståndsdelar,

frambringa en lättflytande, glasartad slagg, som
dels hindrar den smälta metallen att förbrännas ge-

nom luftens tillkomst, dels ock stundom befriar

den från fremmande skadliga inblandningar. Lika-

ledes betecknas med ordet fluss sjelfva det flytan-

de tillståndet bos den smälta metallen, hvilken sålun-

da säges vara
n
uti fluss." Vidare förstås uti me-

tallurgien med flusser åtskilliga bergkristaller, de

der likna ädla stenar, såsom beryllfluss, tepas-

fluss, m. fl., samt i tekniken sådana slags klara

och färgade glassorter, hvilka begagnas till efter-

apande af ädla stenar. Dessa kallas då ock oftast

glasflusser.

Vlnsspnt, ett till slägtet fluorider hörande mine-

ral, som består af fluor-calciom , och förekommer
vanligen kristalliseradt i tärningar, med octaedrisk

grundform, stundom ock stalaktitiskt eller derbt

och jordartadt, till färgen hvitt, rödt, gult, grönt

eller blått, mest af ljusa färger, stundom ock mång-
färgadt, glasglänsande, genomskinande , i brottet

mussligt och repas af knif. Uppvärmda lysa flera

slag deraf uti mörkret (fosforescera) med grönt el-

ler blått sken. Hos oss finnes flusspat iiynnor-
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het ymnigt vid GisMf i Nöbelöfs socken sam* vid

Gladsax i Skåne, dels kobisk, dels oetaedrisk oeh

till största delen derb af Ijnsgrdn, sjögrön, gul-

och rödaktig, violett och mörkblå (arg, äfvensean

sparsammare i Norrberget, Snickarberget och vid

Riddarbyttan, samt Sandbacka ocb Yxsjö grufvor

i Westmanland, samt vid Finbo och Broddbo i Da-
larne; på det senare stallet arsenikhaltig. Den be-

gagnas dels till förfärdigande af åtskilliga lyxar-

tiklar, dels till beredning af fluorvätesyra, samt till

etsning på glas.

iHoieruui , en satesgård i Aspelands härad af

Kalmar län, består af 3 mtl. bernstad t säteri,

skall fordora tillhört och varit bebodt af den namn-
kunniga fm Ingrid Ulfva eller Ylfva, gift med Mag-
nus Minnisköld oeh moder till Birger Jarl af Bjäl-

bo. Flere sägner förvara bär på orten minnet af

dennä fru. Man förmodar att gården fordom inne-

hades af Folkunga-slägten, oeh att dess namn varit

Folkesrum. Säteriet har tillhört slägterne Rudbeck
och v. Sydow.

Flygande Holländaren » kalla sjömän en vid-

skeplig föreställning om en seglare, favilken, me-
dan han spökar i trakten af Goda Hoppsudden, an-

ses bebåda storm eller olycka.

Flygande krälat far något till föda. Det-

ta ordspråk betecknar, att man måste göra sig

möda, för att förvärfva sin föda.

Flygare, fru. Se: Carlén.

Plysjfisk (Gallionymns lyra), kallas af fiskare en

10—11 tum lång taggfenig fisk, hvilken mindre all-

mänt förekommer i Kattegatt och Öresund, men ej

far förblandas med den verkliga flygfisken (Trigla

volitans).

Flygfe, Crlspln» skref sig till Westervik, Bo-
fors och Kymmermåla, blef år 1650 efter sin fa-

der inspektor öfver landttullarna i Westergothland

,

Wermland, Dahl och Nerike, samt år 1658 öfver

de af Danmark vunna landskapet och sist general-

inspektör öfver landttullarna i Sverige och Finland.

Död 1674. Gift med Sigrid Ekehjelm, hvilken, ef-

ter Flygges död, födde en gosse, för hvars skull

kyrkoherden Birger Garlberg, borgmästaren Olof

Persson, begge gifta med Flygges systrar, samt

ännu en tredje svåger, blefvo dömde till döden.

Barnet dog 1680. I sin beskrifning öfver Werm-
land säger Fernow: "Verlden är ännu i tvekan om
detta barn var i rätta ärender stadt." Emellertid

skall knappt någon rikare person bott inom Werm-
land, än fru Sigrid, men hon dog utfattig.

flPlyjrhafrts, land- eller vildhafra (Avena fatna),

en årlig gräsväxt, hvilken förekommer såsom ett

besvärligt ogräs bland vårsäden öfveralJt i riket,

och der det far öfverhand förqväfver denna, samt

i hög grad utmärglar jorden.

Vlygoand är en ytterst fin sandart, hufvndsakli-

gen bestående af qvartspartiklar, hvilken, i anseen-

de till sin finhet, sättes med lätthet i rörelse oeh

Irringföres af vinden, så att dess yta efter stark

Måst ser ut som stelnade vågor, och hvaraf vin-

den ofta sammanblåser stora drifvor, kallade Dyner,

tom dels tillväxa i storlek, dels flytta sig från

ett ställe till ett annat, och ofta helt oeh hållet
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begrafva odlade fält, samt derigenom åstadkomma
oberäknelig skada. Hos oss förekommer flygsanden,

särdeles i Skånes sydöstra del, i södra Halland, på
Gottlands norra ndde och i Westergothland på södra

stranden af Wenern. Till hämmande af den skada,

som flygsanden förorsakar inom Skåne, Halland och
i allmänhet uti de nejder af Sverige, hvarest den

finnes, hafva tidigt särskildta åtgärder blifvit vid-

tagne. Man bar genom planteringar sökt fasta

sanden och hindra dess kringförande af vinden. Så-
dana planteringar tillhöra icke Sverige allena. Äf-
ven i Holland, hvilket mycket lider af flygsand,

har man på detta sätt sökt att hejda densamma.
Det uppgifves, att redan konung Christian IV bör-

jat med planteringar emot flygsanden i Skåne; sä-

kert är åtminstone att man år 1721 gaf understöd

af allmänna medel för ändamålet. Vid medlet af

1700-talet såg Linné på sin resa i Skåne betyd-

liga flygsands-planteringar, som vunnit god fram-
gång. Föreskrifter till flygsandens hämmande ut-

färdades ånyo i slutet af 18:de seklet och stats-

anslag beviljades för Christianstads län 1816. Ge-
nom kongl. bref hafva dessa planteringar blifvit

emot höga viten skyddade för åverkan. För hvarje

åverkadt träd bestämdes att femton skulle sättas i

stället och böterna för den skada som åstadkom-

mes äro temligen betydliga. Oaktadt de statsan-

slag, som tid efter annan blifvit beviljade, utgöra

flygsandsfälten, enligt uppgift i 1844 års femårs-

berättelse, 8,000 tunnland, endast inom Halland.

Brist på penningar och på material till stängsel uti

skoglösa trakter, hindra betydligen utrotandet af

flygsanden.

Vlyinge» kungsgård, belägen i Sandby socken af

Torna bärad i Malmöbus län. Den skall i kathol-

ska tiderna tillhört biskopen i Lund; men vid re-

formationen indragen till Danska kronan kom den

i frälsemanna-ägo, tills den, efter freden i Ko-
eskilde, tillföll konungen i Sverige såsom vederlag

för Bornholm. Redan år 1660 började här under-

hållas ett stuteri för Kongl. Majrts ocb kronans

räkning, och detta fortfor intill år 1836, då stu-

teriet från denna dess egenskap organiserades till

. en hingstdepdt , till beredande af en kraftigare in-

verkan på bästafveln, och med så stort antal be-

skällare som bär kan underhållas, hvilket antal för

närvarande utgör 40 st. samt 10 unghingstar, af

hvilka förstnämnde 8 qvarstå vid depöten, samt de

öfriga kringföras till Malmöhus, Cbristianstads, Ble-

kinge, Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Hal-

lands län. Inrättningen förblifver alltid en verklig

national-angelägenhet och vigtig gren af allmänna

hushållningen, så väl i ekonomiskt, som militäriskt

afseende. Större delen af kungsgården är utarren-

derad i farmer för stuteriets räkning, och utgör en

ägorymd af 2,684 tunnland jord, hvaraf 400 är

åker, 1,316 äng samt 216 beteshagar. Bonings-

huset består af ett stort nybygdt stenhus, med vac-

kert läge, på en böjd i en deromkring varande

skogspark, hvarförutan äro uppförda stora ladu-

gårdsbyggnader, stall och ridhus af gråstensmur.

Hemmanen i Sandby socken, Flyinge och Åkarp,

med flere inom samma socken belägna byhem, äro
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524 FlytABde batteri. Flttdermits.

anslagne såsom arbetsbemman åt Flyinge kungs-

gård; men arbetsskyldigfaeten bar till en stor del

upphört, i följd af en kongl. resolution, och godt-

göres staten ersättningen för arbetet med pennin-

gar, hvilka användas för stuteriet.

flytande butter 1 kallas kanoner, ställda på ett

eller tvenne skepp, eller på en flåte och skyddade

af ett bröstvärn.

Flyttnings* i ti är för olika folkklasser olika be-

stämd och beror derpå, när fardag inträffar, hvil-

ket i allmänhet är d. 14 Mars på landet, d. 1 April

och d. 1 Okt. i städerna , d. 1 Maj för prestestån-

det, o. s. v.; men för tjenstehjon, som lemna tjen-

sten äro flyttningstider d. 24 Okt. och i Stockholm

äfven d. 2\ April. I tjenstehjons-stadgan af år

1664 bestämdes Michaelii-dag till flyttningstid och

försäkrades tjenstehjoncn sju dygns ledighet efler

denna dag; sex veckor förut borde städjande haf-

va ägt rum. Den nya tjenstehjons-förordoingen

år 1686 bekräftade samma flyttningstid och all-

männa lagen i Handels-balken föreskref den också.

Men efterhand fann man den mindre lämplig och

den förändrades från Michaelii-dag till d. 24 Okt.

genom en kongl. förordning år 1819. Stockholms

stad har dock tvenne flyttningstider, nemligen den-

samma som det öfriga riket och dessutom d. 24

April. Den nya flyttningstiden tog sin början d.

24 Okt. 1820, och genom Kongl. Maj:ts förord-

ning voro tjenstehjonen förbundne att till denna

dag qvarstanna i förra årets tjenst, emot förhöjd

lön för den öfverskjutande tiden. Den sista för-

ordningen om husbönder och legohjon, utfärdad år

1833, stadfäster denna flyttningstid och äfven det

gamla förbehållet om en veckas ledighet för tjen-

stehjon å landet och fyra dygn i städerne. En viss

uppsägningstid stadgades äfven, nemligen ifrån d.

26 Juli till d. 24 Aug. och i Stockholm för vår-

flyttningen från d. 24 Jan. till d. 22 Febr.

JFlUchebOt en socken i Norrbo härad af West-

manlands län, Fernebo kontrakt af Westerås stift,

4 mil N.V. från Westerås, 2 mil S.V. från Sala.

Här märkes: Axholms säteri (se detta ord); Hem-

mingttbo by, hit förföljdes de ifrån Sonnboheden i

Dalarne och Folkerna socken, år 1521, flyktande

Danskarne; samt sjöarne Hållsjön, Fläcksjön, Wren-

ningesjön, Rörsjön
,

Bangsjön och Toftsjin. Hela

socknen består af 31 J
mtl., nästan bara skogs-

mark. Såsom binäring tillverkas härstädes en be-

tydlig mängd matlväf af nöthår, äfvensom grofva

linneväfnader till afsalu. Socknen har 1,245 invå-

nare och utgör 20,343 tunnland, af hvilka 1,950

äro sjöar och kärr. Adr. Sala.

Fläder, hyll, fulbom (Sambucus niger), ett mindre

träd eller större buske, som växer vid byar uti de

södra och mellersta kustlandskaperna. Blomman och

bären användas i medicinen, de senare till beredning

af flädermos. Veden är gul och användes till smärre

svarfvare-arbeten, till väfskeds-tänder och skopin-

nar, samt kan äfven, likasom blomman och bären,

användas till husbehofsfargning.

FlHriennu» (Vespertilio), ett djurslägte tillhöran-

de de vingfotade däggdjuren, hvilka äro försedda

med fållar af huden utspända som vingar emellan

framfötternas mycket förlängda tår, samt emellan

frambenen och bakbenen, med hvars tillbjelp de

kunna likasom foglarne flyga både högt och snabbt;

hvarföre de ock hafva de främre extremiteterne i

hög grad utbildade, de bakre deremot föga, slä-

tande sig med fem lika tår, försedda med klor,

tandbyggnaden lik de insektätande rofdjurens, ögo-

nen utomordentligt små, men öronen längst af

alla däggdjurs; hörsel- och känsel-sinnena i hög

grad utbildade. De äro nattliga djur, som hvfla

om dagen och om vintern ligga i dvala. Födoäm-

nena utgöras hufvudsakligen af insekter. Hos oss

finnas 5 arter, neml.: Stora flädermusen, flädermus,

läderlapp, nattblacka (V. noctula), som är af 2 \
tums längd, med öronen kortare än hufvudet, bred

och afrnndad kropp, längre än svansen, ofvan grå-

skymlig med svartakt ig bottenfärg, inunder grå-

black, ansigte, öron och flyghud svarta, svansen

l£ tum lång, liggande i flyghuden emellan bak-

benen och utskjutande derutur med en kort spets.

Förekommer allmännast i södra delen af Skåne;

men ej i något annat landskap. Vistas parvis uti

springor i gamla murar och ihåliga träd, samt

lefver nästan endast af insekter, dem han fångar

om aftonen, särdeles öfver dammar och andra

vattensamlingar. Den har ett starkt pipande ljud

och ger ifrån sig en vämjelig, sötaktig lukt. Pa-

rar sig straxt om våren och honan föder 3 veckor

derefter 1 å 2 ungar, hvilka hon däggar 3 vec-

kor; ovisst om de föda flera kullar om året. Den

gagnar genom utrotandet af en mängd skadliga in-

sekter. Råttlika flädermusen (V. murinus), liknar

den förra ganska nära; men har längre och sma-

lare nos, samt är något ljusare till färgen och

förekommer allmännast i de mellersta och nordli-

gare landskaperna , deremot sällsynt i de södra.

Bo familjvis tillsamman och lefva ej allenast af

insekter, utan, i brist på sådana, äfven af alla slags

feta ämnen och insmyger sig derföre ofta i vist-

hus, samt äter sig stundom hål uti skinkor, hvar-

uti den till och med blifvit fonnen tillbringa vintern

och lägga ungar. Lilla flädermusen (V. pipistrellus),

mindre än de föregående, endast 1| tum lång, med

trubbig nos, till fårgen brun eller rödbrun, ofvan-

på mörkare, inunder ljusare, bottenfårgen svart-

aktig. Förekommer i Skåne allmännast af alla ar-

terna, hvilka den för öfrigt liknar till lefnadssätt

och fortplantning, m. m. Långörade flädermusen

(V. auritus), något större än den sistnämnde; men

med öron af nästan samma längd som kroppen,

samt likasom flyghuden grå till färgen. För öfrigt är

bottenfärgen svart; men hårspetsarne öfverst svart-

grå, under gulhvita. Förekommer sällsynt, i Skåne

och rikets mellersta landskaper, samt liknar till lef-

nadssättet de öfriga af slägtet. Barbasteä-fläder-
musen (V. barba stellus), skiljer sig från de fornt

anförda genom uppdrifoa hårbeväxta kinder. Liknar

till färgen af de näst föregående den stora fläder-

musen och till lefnadssättet sina öfriga samslagtia-

gar. Är först upptäckt i Burgund och finnes ve-

terligen ej i något land emellan Frankrike och Sve-

rige; men anträffas, ehuru sällsynt, i Skåne.
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Vtilkja. Med detta ord betecknas, i Wermland, oeh af de mindre i förhållande dertiH, och skulle

en sak af intet värde, brädan fläckijr eller fldtjér fodernöten underhållas vid kungsgårdarna,

betyder en man utan mannamod, eller en sådan, Fogat år en gammal titel på en embetsmah, hvil*»

som man i allmänhet benämner mes. När folket ken äfven kallas slottsfogde, och tillades redan
i Jösse härad, efter sin urgamla vana, undfägnar den mågtige Bo Jonsson Grip, bvilken år 1368
fremmande, sker det merendels med en ursäkt: var fogat på Stockholms slott. Nu bär öfver- och
"Håll till godo, det är ej annat än en fläkja", d. v. s. under-ståthållarenas närmaste man denna benämning,
det är så ringa att jag skäms att bjuda. Fläk och Han förrättar hvad till exekutionsverket hörer,

fläker, har samma betydelse som fläkijr, och bro- samt har uppsigt öfver Riddarholmskyrkan
,
jemte

kas sällan i god mening. andra kronans hus, vedgårdar, fängelser, samt öf-

Vlftftkfeodal , proviant-förvarings-rummet på ett ver fångar och brottslingars afstraffande.

handelsfartyg. Fonjditrp , en egendom om 3 4 mtl. frälse i Bosjö

JPlttMkfrrafven. Se: Balsberg. klosters socken af Malmöhus län, är väl bebyggd,

VJtffr» Hartwlar, var fogde på Gripsholm åren har vattenqvarn, god åker och skog. Äges af

1435 ocb 1436, men då Södermanländningarne och landtbrukaren Schartau.

Dalkarlarne anryckte för att belägra slottet, upp- ITogdliytte grufvor i Nora socken af Westerås
brände han det sjelf och flydde derifrån. län. Deribland märkas isynnerhet Stora Svartbergs

Vlogfors eller Håkannoda, kopparverk i Rams- grufva och Södra Glipse-grufvan, samt Wret-gruf-

bergs socken i Nerikes län,
6-J-

mil från Örebro, van, Taberget, Karaberget och Rödberget, samt 4

och har förut tillhört Gammelbo bruk. Här är en mindre grufvor vid Kopparbacken, äfven på Fogd-
kopparhytta. Grufvorna till detta verk äro beläg- bytte mark.

ne mil söder om Ramsbergs kyrka. Här fort- Fogdonlu», Josef» son till kyrkoherden Matthias

sattes år 1822 malmbrytning med stor drift, och Andre» på Fogdö i Södermanland, af hvilken soc-

bade derstädes ifrån år 1815 till år 1821 upp- ken han tog sitt namn. Genom sin qvickhet och

brutits 26,582 skepp:d malm, som vid Flögfors liflighet behagade han mycket Peder Jon», bvil-

smältverk gifvit 1,161 skepprd 19 lisp:d garkop- ken sedan blef biskop i Strengnäs, så att han un-

par, utvisande således malmens fyndighet vara 44 derstöddes af honom på allt sätt, ocb fick åtfölja

procent. Delägarne i Håkansboda grofvor erhöllo hans son på en utländsk resa. I Frankfurt an der

år 1840 privilegium på en profhytta härstädes un- Oder erbjöds honom magistergraden, bvilken ban

der tre år, och tillverkade påföljande året af Hå- afslog, emedan han icke ansåg sig värdig densam-

kansboda malm 60 skepp:d 9 lisp:d stapelstadsvigt ma. Hemkommen, blef han graec. ling. lektor och

garkoppar. Se vidare. Håkanboda. sedan rektor, och lät prestviga sig år 1598, då

VIOtaer kallas nästan borisontela lager af åtskil- redan en 36 års man, för att undgå ett politiskt

liga bergarter, hvilka, lägrade öfver hvarandra i en uppdrag, hvilket hertig Carl lärer hafva bestämt

viss ordning, betäcka urbergen till större eller åt honom. År 1603 predikade han i Tyn-

mindre del och bilda de så kallade öfvergångs- nelsö för Carl, hvilken fann sig så uppbygd der-

oeh fiötsbergen. Se vidare: Berg. af, att han samma dag utnämnde honom till

Feek, Berndt Wilhelm. Ätten härstammar kyrkoherde i Strengnäs, der han två år senare

från öfverste-löjtnanten , kommendanten på Kex- blef domprost. Detta embete innehade han i nära

holm, Henrik Focb, som adlades år 1651. Berndt 54 år, till sin död år 1656, då ban skall hafva

Wilhelm, son till öfverste-löjtnanten Reinhold Wil- uppnått 94 år. Drottning Christina beskrifver bo-

helm F., föddes d. 19 Aug. 1764, blef vid 15 års nom såsom en man af låg karakter och anför så-

ålder fendrik; men trädde följande året i Fransk som exempel, att då ban friat till förre biskopens

tjenst, der han dock qvarblef endast ett år, be- i Strengnäs dotter, men fått afslag, for ban t ill

fordrades efter hemkomsten, så att han år 1789 Stockholm och gifte sig der med den första piga

var kapiten och 1802 öfverste-löjtnant, blef un- han mötte. Detta kunde vara mera följden af en

der 1808 års krig general-intendent vid hären på nyck, än af någon lågsinthet. Uti Riograph. Lex.

Ålaad, 1812 landshöfding i Upsala län, friherre uppgifves hans hustru hafva varit prostdotter från

och K. N. O. Ar 1817 blef han ordförande i all- Örebro, med bvilken han haft 12 barn, hälften

manna magazins-direktionen med presidents titel, söner och hälften döttrar.

tog afsked från landshöfdinge-befattningen 1830, Foydö, en ö i Mälaren, utgöres af tvenne sock-

och blef 1836 tillförordnad öfver-post-direktör, nar, af hvilka Fogdö är moderförsamling och har

hvilket embete han dock innehade endast några till annex Helgarö socken. Den är belägen i Åkers

månader, emedan han dog d. 15 April 1837, ef- härad af Södermanlands län samt Öfver-Selö kon-

terlemnande namnet af en skicklig, nitisk och drif- trakt af Strengnäs stift, 1 mil N.V. från Streng-

tig embetsman. näs. Pastoratet hör till 1 kl. prebende och patro-

Vexleriift* har varit en räntepersedel. Den till- natratten utöfvas gemensamt af ägarne till Hessel-

kom nnder konnng Gustaf I:s tid, år 1528, och byholm, Bergshammar och Edeby. Gezelins, i sitt

bestod i kreatur, dem vissa bönder borde gemen- biografiska lexikon, berättar att biskopen i Streng-

samt nppföda under vissa år, till Kongl. Majrts förnö- nås, Lundins, hade såsom barn insomnat i kyrkan,

denhet. Mot detta åliggande åtog sig allmogen en och då han sökte tränga sig* ut genom den stäng*»

afgift, kallad städsel- och fodernöts-penningar, hvil- da dörren, fastnade kroppen och hufvudet på det

ken utgick ned * daler a. hl af hvarje hel gård titt, att dörren måste söndersågas för att befria
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tornet? fetta hål på éåmm visade* åtta*. I denna

socken mackas: Hesselkykekn , a mtl., kaHados Är-
at Ekeby. Grundläggaren förmodas vara an Frans-

man vid namn Bonoré de Feraois, aaaa nar sm graf

ock sitt sköldemärke i Fogdö kyrka. Maasbyggnar

den, af sten, och i gammalmodig smak ned (ym
flyglar, år uppförd af koogl råda* grefve Gustaf

Otto Stenbock. Egendomen kar tillhört slägter-

ne Stenbock, De la Gardie, Töruflyeht, Piper,

Gyllenkrook, Liljencrantz, bvilken senare gjorde

den till fideikommiss. Bergshammar är onekligen

ibland de äldsta herregods i orten, om teka i ri-

ket. Inga handlingar underrätta om tiden (or dess

anläggning; men redan för mera än 500 år sedan

innehades detta gods af den gamla och namnkun-

niga Sparre-familjen , hvars ättling, riksrådet och

drotset Niclis Ambjörnson till Sahlsta, försålde det

år 1325 till domprosten i Strengnäs. Mangården,

som består af ett korps de logis och fyra flyglar

af sten, grundlades år 1725, och uppfördes änder

inseende af en Fransk arkitekt, vid namn Destin,

hvilken samtidigt uppförde nuvarande slottet på
Tullgarn. Bergshammar erhöll då dess nuvarande

utseende, bvarigenom det i prakt och beqvämligbet

utmärker sig ibland de vackraste gods i riket.

Åbyggnaden består af 10 grundmurade stenhus,

bvaraf ett är hospital för 8 till 10 personer, af

hegge könen, gamla och trogna åboer uader god-
set samt tjenare vid gården. Manbyggnaden inne-

håller 34 rum. Här finnes ett bibliothek i alla

vetenskaper af omkring 8,000 band; en samling

äldre och nyare handskrifter; 1,700 topografiska

kartor; en samling kopparstick, handteckningar, pla-

ner af städer och fästningar, 3,350 arkitektoniska

teckningar; optiska och mekaniska instrumenter,

antiqviteter, kuriositeter, m. ra. Uti en af flyg-

larne står en rikt försedd rustkammaro. Familje-

arkivet innehåller en mängd dokumenter från år

1325 till närvarande tid, jemte en betydlig sam-
ling pergaraentsbref, diplomer, m. m. Tafvelsam-

liugen utgöres af omkring 100 oljemålningar af ut-

märkte utländske och inhemske mästare. Här finnes

dessutom en svarfkammare med 2:ae konstsvarfstolar

af ypperligt arbete, samt en mängd verktyg, sam-
lade af kongl. rådet grefve Johan Gabriel Stenbock.

Bergshammars fideikommiss, stiftadt af kanslirådet

frih. Johan Gabriel Säcks fru, grefvinnan Eva Bjel-

ke, utgöres af Bergshammars säteri med dertill ly-

dande 7 hemman. Den öfriga egendomen består

af något öfver 22 hemman och har tillhört släg-

terne Sparre, Oxenstjerna, Store, Färla, Posse,

Kurck oeh Sack, hvilken sistnämnde innehaft det

genom elfva leder och i 380 år. Af forntids-

märkvärdigheter finnes här ett berg, Stenbyborg

kallad t, som visar tydliga leraningar af ett vi-

kinga-fäste. Kongsberg, kungsladugård, och Äe/-

Hngeborg. (Se dessa ord.) — Socknen består af 52 £
mtl. med 1,356 invånare på en areal af 10,507
tunnland, af bvilka 80 jiro sjöar oeh kärr. Adr.

Strengnäs.

Voffrttt, ett nuonekföster, var beläget på Fogdön.

Det fick sitt namn efter ön; man genom felskrif-

ning kalladas det ock Mans Maries, Coénobium Men-

HsrkUrimum eller Wérfimberg* kloster, hvftkat

namn föråldrades, efter klostrets förstöring, till

Kongsberg. Klostret stiftades af CUtercienser-ordan

och var troligen ett af de äldsta i riket. Birger

Jarl utgaf, i Juli 1352, i Stockholm, att frihets-

bref för nunnorna, domnas in Foto, bvarigenom de

befriades (rån all koogl* ranta och skatt, hväket

torde bevisa att klostret varit bygdt ock bebodt

långt förut innan man aktade nödigt att utverka så-

dana förmåner. Rhyzelios, i sin kloster-beskrifning,

antager, att dat ofelbarligan varit anlagdt under

konung Erik Låspes tid , om icke förr. Magnus La-
dulås skänkte rikligan penningar oeh gåfvor tilå

detta kloster. Det är ock all anledning att förmo-

da, att det varit stiftadt mest för förnäma frun-

timmer, ty en mängd af rikets mest ansedda per-

soner gåfvo betydande skänker för att erhålla nå-

gra förmåner, bland andra den, att der få deras

lagerstad. Klostret hade redan i början af 1200-

tafcet så många gårdar, att betydliga jordabyten

ing ieks med klosterföreståndarne. Rhyzelios, i af-

vannämnde beskrjfning, sid. 207—209, uppräknar

ett stort antal af skänkta gårdar. I riks-arki-

vet i Stockholm förvaras öfver 150 permaaref,

som röra dem. Man finner således att detta klo-

ster varit öfvermåttan rikt, och i följd deraf åf-

ven spår efter stora byggnader. Belägenheten var

på ett högt berg, hvarifrån man har utsigt öfver

fjärden till Strengnäs och uppåt Mälaren och Weat-
manländ. Trakten var majestätisk genom de ras-

liga skogar, hvilka då betäckte Fogdö och den

midt emot belägna Tosterön. Stallet var såle-

des förträffligt valdt för det ensliga lifvet ock

den heliga andakten, och var ståtligt bebygdt

Klostret böll 148 alnar i längd, nära lika med
Strengnäs domkyrka, och 32 alnar i bredd, samt var

omgifvet med en mur, som sträckte sig ända nod

till sjön. De ruiner man här och der finner utbre-

da sig öfver och omkring hela berget. Af alla

klostrets betydliga anläggningar återstå blott få

spår. De heliga klosterjungfrurnas böner till jung-

fru Maria om skydd för dess fortfarande titt do-

medagen voro fåfängliga. Förstöreken kom som
ett åskslag. Genast efter 1 527 års riksdag indrogs

detta kloster, hvilket då räknade sin ålder till nära

300 år. Dess byggnader nedrefvos, en dal bort-

fördes till uppbyggande af Gripsholm och resten

för att begagnas vid förbättrandet af Strengnäs

domkyrka. Traditionen förmäler, att nunnorna utan

skonsmål blifvit drifna ur klostret, emedan i sjö-

stranden blifvit funne en hop dödskallar efter barn,

dem nunnorna dränkt. Det är ej otroligt, allden-

stund man i Wadstena ock andra nunnekloster upp-
täckt dylika förhållanden, fastän senare. Om det-

ta då togs till skål är likväl aj säkert; men att

de genast måste afflytta bevisas deraf, att klostret

1529 redan lemnades i förläning och innehades se*

dermera i denna egenskap af en Garpenberg, Fal-

kenberg oeh rikskanskren Axal Oxenstjerna. Från
radaktionen noder Carl XI har dat varit bortarreu-

deradt.

Vojrelfee»*» nämmma KrlM«, professor vid de
firia konsternas akaaVmi, riddare. af Naobftjaian-

Digitized by



527

orden, född i tMtheborg år 178T, kon Mi nig
till Stockholm, der hån studerade bikUraggarékon-

sten änder Sergels handledning. Hån röjde snart

utmärkta anlag, hvilka lian isynnerhet ådagalade i

åtskilliga arbeten öfver ämnen nr nordiska mytfco-

logien. Utrest till Italien på ett kongl. stipendium,

bar han vistats derslädes i några och tjugu år,

ved ondantag af ett kort besök, som han år 1845
gjorde i fäderneslandet. Delta har derfore icke

gått miste om frakterna af kaas snille, dem han

tid efter annan hemskickat, ock bvilka till största

delen pryda kongl. museum. Bland dessa förtjena

isynnerhet nämnas Odens, Tfaors och Balders kolos-

sala bildstoder, en Apollo och en Venus, m. fl.

Vogelbttr, fogelkörsbår (Prunus avium), ett min-

dre tråd, som förekommer vildt på Kinnekulle och

BHlingen i Westergötbland , vid Hackeberga i Skåne,

vid Skura gata nära Ekesjö, vid Östen i Halland

ock några flera ställen. Båren användes torkade

i hushållet och veden af snickare, svarfvare och
musikaliska instrumentmakare.

Vogelfors , ett jernbruk i Högsby socken af Kal-

mar län. Har 3 härdar och 900 skepp:d privil.

årligt smide. Hammarskatten är 9 skepp:d. Här
idkas tillika manufaktnr-smide , allt af eget taek-

jern. Skeppar på Kalmar. Braksstämpeln visar

tvenne mot hvarandra vända F. Ägare H. 0. af

Harmens.

Vogelffcl eller Vrldldn kallas den, som, för be-

gångna brott, är ställd utom samhällets gemen-
skap. Ett sådant förhållande fanns redan i Skan-
dinaviens äldsta lagstiftning. Helgerånaren och
den fege nidingen, hvilken vägrade upprättelse för

begånget dråp, var fridlös. Ännu förekommer i

vår gällande lag benämningen af fridlös, oeh sjefc-

va saken äger rom, då vissa brottslingar, genera

flykten, dragit sig andan rättvisan. Fridlös blif-

ver den gäldenär, som rymmer undan sina fordrings-

ägare och ej söker lejd eller inom ett år gifver

laga förfall tillkänna. Fridlös blifver ock dråpa-

ren, hvilken flyr och antingen försummar att söka

lejd inom natt och år, eller också ej begagnar

lejden utan blifver yttermera borta, utan laga förfall.

ITogeln, en klippa 4 mil från öregrund. Se:

Björn och Fogeln.

,
Vogelota, en egendom om 4 mtl. i Juli ta socken

af Södermanland, utgör med underlydande, i ö §
mtl., har 33 stycken arbetstorp, 8 trädgårdstorp,

samt 2 skattlagda utjordar. Riks-rådet frih. Fa-

bian Wrede skref sig till denna gård och dog här-

st&des d. 17 Febr. 1768; den ägdes sedan af exol-

tonsen, fältmarskalken grefve Fabian Wrede, som
dog d. 16 Febr. 1824, och innehafves nu af dess

arfvingar.

W+**>H*ttm> annex till Löfvestad i Färs härad

ooh Malmöhns län; men beläget i Albo härad af

Christianstads län, 2f mil VJI.V. från Cimbrits-

kamu. Socknen bostår af 15£ mtl. och har 910
invånare. Dess areala vidd är 6,850 tunnl., af

hvilka endast 4 utgöra sjöar oeh kärr. Adr. Chri-

stianstad och Andrarum.

•VtgvlWoke*» tranärter (Vida craeca), oa ärV
**xt, hvaraf tveooe artförändringar förekomma,

den ena mångårig, pä åkrar ooh åtaga* öfverallt

i riket med undantag af Lappland; den andra år-

ligt P* sandiga åkrar i södra Skåne, på Öland,

s. v», är en god foderväxt, men «4i åkrar ett

besvärligt ogräs,

tegelvik eller n^talrevlk» annex till Wåsebä-
rads socken, beläget i Wäse härad af Wermlaftds
län, 1| mil O.N.O. från Carlstad, vid Wenern.
Socknen består af 27^ mtl. och har 1,498 invåna-

re på en areal af 16,399 tunnl., af h vilka 1,150
äfo sjöar och kärr. Adr. Carlstad eller Christine-

hamn.

Vogelvlk, annex till Holmedal, beläget i Nord-
marks härad af Wermlands län, 12 mil V. från

Carlstad. Socknens areala vidd år 20,991 tunnl.,

af hvilka 6,990 äro sjöar och kärr. Den består

af 13^ mtl. med 942 invånare. Adr. Carlstad.

k^egelvik, sätesgård i tryserums socken af Kal-

mar län, belägen på en holme i saltsjön och

medelst tvenne långa broar förenad med fasta

landet. Har i början af 1300-talet tillhört Ulf

Ambjörnson Sparre, dess första kände ägare;

på 1400-talet Knut Bonde, Th. Bjelke, konung
Carl Vill Knutsson, såsom enskild man. Gyllen-

stjernska slägten ägde det från 1470 till 1720,
bvarefter det har tillhört slägterna Horn, Thott

och Posse. Här finnes ett bibliothek om 3,000
band, af det bästa nyare litteraturen alstrat. Un-
der Fogelvik lyda ett tegelbruk, samt 25-J hem-
man. Ägaren har alltid utöfvat jus patronatus i

församlingen. Här är ock en fattigskola, stiftad

år 1819.

aTogelttrt, jungfru Maria» lin (Polygala volgaris),

en mångårig växt, hvilken förekommer på torra be-

tesmarker och ängar, nästan öfverallt i riket, från

Skåne till Norrland allmänt. Roten förblandas stun-

dom med den af Polygala amara, bitter fogelört,

som förr användes i medicinen.

Voglar äro ryggradsdjur, utgörande andra klas-

sea af dessa, och hafva varmt blod, andas me-
delst lungor, samt fortplanta sig genom ägg, hvil-

ka utkläckas utom kroppen, genom inflytande af

värme, vanligen frambragt genom fogelns ligg-

ning, rufvande, derpå. Kläckningen sker antingen

i mer eller mindre konstigt byggda bon , i träd el-

ler på höjder, eller blott uti ett enkelt läger på
marken, kalladt bale eller rede. Likasom däggdjuren

äro foglarne försedde med fyra yttre lemmar,

nemligen vingar och ben; men i stället för hår

äro de beklädda med dun och fjäder, af hvilka de

senare utgöra yttersta betäckningen, samt isyn-

nerhet äro utmärkta i vingarne ocb stjärten. Fjä-

drarne fällas årligen, eller till och med oftare,

ock ersättas af nya, hvilket far namn af rugg-

ning. Tänder saknas hos foglarne, och deras

bornartade läppar, kallade nåbb
y
tjena icke egent-

ligen till tuggning af födoämnena, ty dessa

sönderstyckas endast dermed, eller sväljas till

oeh med kela, bvaremot sjelfva tuggningen, hos

flora arter, förrättas nti en egen starkt musku-

lös mage, som får namn af örmage, med titt-

bjelp af kärnskal, sand eller småstenar, som
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nedsväljas tillika med ffcdan. Hos andra år ésr-

emot matsmältningskraften i magen så stark, att

. födan upplöses utan förutgången tuggning. Oeras

syn, hörsel och lukt äro i allmänhet starkt utbil-

dade, äfvensom deras rörelseförmåga, hvilken huf-

vudsakligen beror på vingarne, med hvilkas till—

hjelp de flesta med lätthet och stundom med ofant-

lig hastighet flyga genom luften. Hos andra der-

emot sker rörelsen förnämligast i vattnet med till—

hjelp af de enkom dertill inrättade fötterna, hvil-

kas tår äro förenade medelst en simhud; men de

flesta af dessa kunna tillika flyga ganska snabbt.

Några fa arter sakna deremot denna förmåga

samt till och med andra förmågan att simma;

men dessa löpa deremot ytterst fort, hvarvid de

påskynda språnget genom flaxande med vingarne.

Foglarnes fötter äro vanligen försedde med fyra

tår, stundom blott med tre, och högst sällan med
fem. Stortån är vänd bakåt. Hos somliga är den-

na längst och då utgående i samma plan ; hos an-

dra är den kortare och sitter då så högt öfver de

andra, att den ej når marken, och hos några sak-

nas den alldeles. Denna olikhet i fötterna, äfven-

som den oftast dermed förenade skiljaktigheten

att anlägga bon och uppföda ungarne, begagnas

såsom hufvudkaraklerer för hela fogelslägtets indel-

ning i tvenne flockar, hvaraf den första innefattar

dem, som hafva gripande bak- eller stortå, i

allmänhet vistas i träd eller på höjder, der an-

lägga sina bon, och hvars ungar vid kläckningen

äro nakna samt blinda; den andra innefattar sådana,

som hafva obrukbar eller ingen baktå , vistas i all-

mänhet på marken, der de på ett enkelt rede ut-

kläcka sina vid kläckningen dunklädda och med syn

begåfvade ungar. Hos en del af dessa äro tårna

förenade medelst en hinna kallad simhud. På grund
• af tårnas olika antal och beskaffenhet underafdelas

de båda flockarne ytterligare, hvardera i fyra ord-

ningar, nemligen den första uti roffoglar , sparffog-

lar , klätterfoglar och dufvor ; den senare uti hön+-

/oglar, strutsfoglar t
vadare och simfoylar. Hos oss

förekomma af första flocken 120 arter, indelade

uti 39 slägten, och af andra flocken 128 arter,

utgörande 46 slägten, deruti äfven inberäknade så-

dana, hvilka finnas endast i tamt tillstånd. Flera

fogelarters kött och ägg utgöra, såsom bekant är,

goda och smakliga näringsmedel, hvarjemte fjä-

dern, och isynnerhet den af sjöfoglar, är en ej

obetydlig handelsartikel. I följd häraf skjutas och

fångas, särdeles matnyttiga, foglar på många-
handa sätt. Men ej allenast dessa äro föremål

-för jagt och fogelfångst, utan äfven roffog-

larne , hvilka förföljas och utrotas till förebyg-

gande af den skada som de genom sin rofgirigbet

• förorsaka. Dessutom fångas äfven många slags

sångfoglar för att hållas i bur. Enligt jagtstad-

gan få roffoglar när och hvar som helst skjutas

eller fångas, och betalas för dem, likasom för fal-

landet af andra skadedjur, ett visst premium, kal-

• ladt skottpenningar. Matnyttig fogel får deremot

ej ofredas under kläckniogstiden, d. v. s. i allmän-

het från den 15 Mars till den 1 Augusti. (Se:

Jagt.)

sFoffinna, annex till Lekåsa, beläget i Baxna kä-

rad af Skaraborgs lån, 2} mil N.O. från Alingsås.

Kyrkan är trång, mörk och byggd af gråstea på
okänd tid. I socknen märkes blott: Holm, 1 mtl*

säteri och Tegalund, kapitens-boställe vid kongL
Westgötha regemente. Socknen består af 11 mtl.

och har 530 invånare. Dess areal utgör 6,526

tunnl., af hvilka 135 äro sjöar och kärr. Adr.

Skara eller Alingsås.

Foajl&a, en socken, med Hjo stads- och lands-

församling med kapell till annex, är belägen i Kå-
kinds härad och kontrakt af Skaraborgs län och

stift, £ mil SÅV. från Hjo, vid Wettern och kör

till 1 kl. reg. pastorat. I denna socken märkas

följande säterier: Almends, 4£ mtl., har tillhört

slägterna Rjelke, Ehrensten, Stackelberg och Sparre.

Almenäs masugn var fordom uppbyggd på ägome.

Här är nu husbehofs-kniphammare och ett tegel-

bruk. Hjellö eller Galle, 3 mtl. och 2 underly-

dande, belägenheten är den vackraste, nära invid

sjön Wettern. Såg och mjölqvarn lyda härunder.

Erlandstorp f 1 mtl.; Carlsberga eller Storegården,

1 mtl.; Ruder, 1 mtl. och Söder Ryd 2 mtl. samt

flere underlydande hemman. Belägenheten utmärkt

vacker. Har tegelbruk och kalkugn. — Södra

delen af socknen äger serskild kyrka, kapellet

kallad; byggd af träd och anlagd på 1680-

talet. Nykyrkan har legat vid skillnaden emellan

Kåkinds och Wartofta härad, ej långt ifrån Wet-
tern och var äfven offerkyrka; men blef raserad

vid de mindre helgdagarnes indragning. Socknen

består af 76 mtl., med 2,558 invånare på en areal

af 23,421 tunnl. , af hvilka 280 äro sjöar och

kärr. Adr. Hjo.

sFogitt» säteri om 3 mtl., beläget i Thorsö soc-

ken af Westergöthland, vid en vik af Wenern,
har fordom tillhört friherrliga slägten Posse till

Säby. Har sedermera tillhört G. Hjerta, assessor

Beckman, öfverst-löjtnant B. U. v. Knorrnig och

kommerse-rådet Santesson.

JPoliie eller Folilti, en socken med Lokrumma

,

belägen i Bro ting och Gottlands norra fögderi,

samt Wisby stifts norra kontrakt, 1 £ ö. från

Wisby. Kyrkan är bygd af kalksten år 1096.

Här en liksten med runor. Socknen hör till 2 kl.

konsist. pastorater och består af 15 £ mtl. ared

370 invånare. Dess areal utgör 5,392 tunnl. , af

. hvilka 35 äro sjöar och kärr. Adr. Wisby.
Fokien (Papilio polychloros), en dagfjäril af 1 tums

längd samt nära 3 tum bred emellan vingspetsar-

ne; under svart, ofvan brungulaktig med stora,

ofvan klart rödgula svartbordade, under svartbrunt

tecknade vingar. Förekommer uti rikels södra

och mellersta landskap i trädgårdar. Larven är

blåsvart, med greniga rödbruna taggar, samt linjär

på ryggen och sidorna af samma färg. Lefver af

fruktträdens, särdeles körsbärsträdens, löf om vå-
ren, samt göra betydlig skada då de äro talrika.

Pupporna äro skarptaggiga, brunaktiga samt gnleV

och silfverfläckiga och hänga stundom med stjär-

ten fastad i en silkestafs.

Voleher, Johannes» theol. professor i Poraav*

är bekant genom sina tvistigheter ned koneiata-
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rival och de missöden, hvilka diraf oppkommo för omtalas han såsom tillhörande Sverkers parti och

honom. Han var född i Kalmar år 1664, hlef slagen på ofvannämnda ställe, tillika med konungen,

tbeol. lieenciat i Giessen 1696, och två år senare fc?olke, son till riddaren Johan Engel, erkebiskop

lektor i logik och fysik vid Kalmar gymnasium. i Upsala från år 126? till sin död 1276. Under
Redan då ansågs han misstänkt såsom "Hallensis, hans tid skedde flyttningen från Gamla Upsala till

Pietist, Spenerian"; men för hans ovanliga lärdom Östra Aros, då Erik den Heliges ben d. 24 Jan.

kunde konsistorium ej undgå att rekommendera ho- 1273 med många ceremonier boros till sistnämnda

nom. Han råkade snart i tvist med detsamma och ställe och nedsattes i den nya domkyrkans chor.

sökte derföre professors-platsen i Pernao, hvilken Han föranstaltade äfven, att de fyra kanikplatserna

han äfven erhöll. Jemväl här råkade han snart i i domkyrkan ökades med åtta, så att antalet blef

stridigheter, då han, enligt Speners satser, yrka- lika med apostlarnes.

de på en verksammare kristendom. Då Pernan . JFolke eller Volklnus, den andre biskopen i

blef intaget af Ryssarne år 1710, flyttade han Åbo, från år 1181, hade fornt varit kanik i Up-
till Stockholm, sökte här sprida sina satser, an- sala och fick till mednjelpare en Norsk munk vid

klagades för irrlärighet, sattes under ransakning namn Nikolaus, emedan han sjelf icke förstod Fin-

inför en serskildt förordnad kommission och inma- ska språket.

nades i häkte, samt afsattes år 1718 från både JFolke Algot*son Grip, Westgötha-lagmannens
prest- och professors-embetena. Följande året, son, hade förälskat sig i Svantepolk Knutssons

vid drottning Ulrika Eleonoras kröning, befriades dotter, den sköna Ingrid, hvilken var förlofvad

han likväl från fängelset, der han suttit i 5 år, med Danska riksdrotset David Torstenson. För att

erhöll 1723 en ringa pension och dog 1729 på nndgå detta äktenskap, samtyckte Ingrid att låta

en liten gård, Hjerpegården , i Asarums socken , nä- bortföra sig af sin älskare och flydde med honom
ra Carlshamn, hvilken han fått med sin hustru. Han till Norrige, der de vigdes. Konung Magnus La-
var en rättskaffens man; men beskylldes för nå- dulås tog saken mycket illa, och beslöt att strängt

gon envishet. Har utgifvit åtskilliga skrifter, dels handbafva sin nystiftade lag om qvinnofrid. Han
vers, dels prosa, i andliga eller politiska ämnen. straffade den brottslige med evig landsflykt och

VoJiiam kallas tunna blad af metall, och anbringas 40 marks böter, insatte hans far och ena bror i

på undre sidan af oäkta stenar vid deras infatt- fängelse och den andre, biskop Brynolf i Skara,

ning, äfvensom till beläggning af speglar. Till hade mycken olägenhet deraf. (Se vidare: Z?ry-

det förra ändamålet begagnas hufvudsakligen tunnt fiol/ eller Brynyel.)

slagen försilfrad messing, s. k. hvit flittermessing, KolLe Lnr»son i Brink, var under-lagman i Sö-
oeh vanligen på ytan öfverdragen med någon ge- dermanland frän 1422 till 1442, och har, som så-

nomskinlig färg; till det senare deremot tunnt ut- dan, utfärdat åtskilliga dombref, samt beseglat ett

valsadt tenn, s. k. tennfolium, spegelfolium eller rörande den aflidne Bo Jonsson Grips skuld till

staniol. Strängnäs domkyrka.
Volke Filbyter är den förste man i vår historia Volfee Blrjyerssoo, en son till Birger Jarl i Bro-

påträffar med namnet Folke, och hvilken sålunda sa, blef sjelf jarl under konungarne Johan I och

skulle kunna anses för den mägtiga Folkunga-ät- Erik XI. Han beskrifves såsom en man af förtjenst

tens stamfar. Alan har annars velat göra honom och redliga tänkesätt, hvilken sökte på en gång
till Fransman (Fulco), hemma från Anjou, och hämma de andliges och sina egna slägtingars till-

hans gemål skall hafva blifvit förmäld med Filip tagsenhet. Då Knut den Långe uppreste sig och

August, af hvilket hustrubyte han fått tillnamnet lyckats för en tid bemägtiga sig väldet, blef Folke

Filbyter. Han sjelf har varit hedning; men hans afsatt och dog 19 år derefter, eller år 1248.

söner antogo kristna läran. Den yngste af dem, Volkerna, socken och konsist. past. af 2 kl. i He-

Ingevald, blef fader åt demora kontr. , Westerås stift , St. Kopparbergs län

,

Polke den Tjocke» hvilken vanligen betraktas Näsgårds fögderi , förekommer af ålder under flere

såsom ättens stamfar. Han var rikets jarl under från nuvarande uttalet mer eller mindre skiljaktiga

konungarne Inge den äldre, Filip och lngé den benämningar, såsom Folkör, Folkyrio, Folkerne,

yngre, således vid slutet af år 1000 och början m. m. Härledningen är oviss. Svårligen kan man
•f 1100-talet. Han beskrifves såsom en rik och antaga den, som Hiilpbers tvekande föreslår, af det

mägtig man, hvilket är högst sannolikt, när man gamla Fjol eller Fol, hvilket i sammansättning be-

erinrar sig icke blott hans höga embete, det han tyder myckenhet, och Tjern eller Kärn, då det skulle

bibehöll under tre konungars regering, utan äf- beteckna, att socknen är uppfylld af små sjöar el-

ven att han var måg åt konung Knut den Helige ler kärnar. Dotta passar ej in på häradsnamnet

i Danmark. Folkare, som utan tvifvel har samma upprinnelse

Volke eller Volke Jarl den Unge» hvilken med socknenamnet. Största längden mellan Gar-

kallas Dux Gotkorum, var jarl hos konung Sver-
.
penberg och Vestra Feroebo är ungefår 2 mil;

ker U. Efter träffningen, eller, som man kal- största bredden mellan Hy och Grytnäs l£ mil.

lat det, mordet vid Elgarås och slaget vid Arealen uppgifves vara 1,698 qv.-mil land eller

Kongslena, började han uppresningen emot konun- omkring 43,786 tunnland och 0,194 qv.-mil sjöar,

gen till förmån för prins Krik Knutson; mea stu- Af dessa senare finnas öfver 40. Den största bland

pade segrande i slaget vid Gestilre*. Denna upp- dem är Bäsingen, belägen 235-,% Svenska fot öf-

gift år heaftad från Sher. Rosenhane. Vanligen ver hafvet, £ mil lång och { mil bred. Dal-
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etfvea, som flyter igenom Folken» och Mar
socknen i två temligen lika stora delar, faller in

i sjöo Bäsingen vid dess södra ända och har sitt

utlopp or deasanuna vid nordöstra ändan. De
många vattnen, de talrika löflnadtrna, som öfver-

allt framskymta mellan bördiga åkrar och ängar,

gifva åt hela denna trakt ett eget behag. Några

berg äro temligen höga. Bland dem Uelgeberget i

i socknens nordliga deL En sägen går att från

detta berg i hednatider varit ättestupa. Inom

socknen finnas tvenne bergsmanshyttor och ham-

rar, nemligen Fors med en härd och en hammare,

privilegierad år 1689 för 140 skepp:d smide, samt

Åsgarn eller Åsker med en härd, en hammare och

220 skepp.d smide. Att bergshandteringen i äldre

tider var mera betydlig, kan man sluta dels af de

många nedlagda hyttorna, dels af socknens vapen,

en hammare och en smedtång, liggande med hvar-

andra i kors. Folkerna kyrka, belägen vid stran-

den af sjön Bäsingen, är ganska gammal, ehuru

dess ålder ej kan beståmdt uppgifvas. Man finner

af biskop Matthi» bref år 1378, att kyrkan då

nyligen blifvit genom eld helt och hållet förstörd,

hvarfore han uppmanar till insamling af gåfvor,

för att återbygga den. År 1687 förökades kyr-

kan åt öster; men sedermera har, utom smärre

reparationer, ingen förändring skett med henne. Uti

denna socken lefde den både för sitt ljusa för-

stånd, sin flärdfrihet och rena vandel högaktade

Matts Persson i Utsund, född härstädes den 19 April

175 V. Trenne gånger vald till riksdagsman afled

han i Stockholm d. 20 Dec. 1809 och begrofs på
Solna kyrkogård. I hans fordna boning lefver än-

nu hans 88-åriga enka, tillsammans med sin dot-

ter, måg och ogifta son, en bild af ett enkelt,

redbart, gudfruktigt, äkta Svenskt bondehus. —
Socknen består af 63 j- mtl. och bar 2,924 invå-

nare. Adr. Avesta.

Volketson, Jtoliam, var en af Erik Pukes höf-

dingar, hvilken intog Kastelbolm på Åland, som
då innehades af Otto Podebusch.

Volkesaon, Sune, son till Folke Bengtsson,

blef jarl under Erik X och kallas hertig af Öster-

göthland. Hans upphöjelse var en belöning för

hans ansträngningar till konung Eriks förmån, och

hvilka hade t ill följd Eriks upphöjelse på thronen,

efter slaget vid Gestilren. Med konungens död,

år 1216, upphörde likväl hans jarlsvärdighet.

VolkliåiHlerna. Se: Fytken.

FolkuiMnfffl. Hela rikets utgjorde år 1840
3,138,887, deraf voro 1,516,429 af mankön och

1,622,458 af qvinkön. I städerna bodde föga mer
än en 10:del eller 303,146, och på landet det öf-

riga antalet, eller 2,835,741. De föddas antal nit-

gör något öfver 100,000 och de dödas omkring

70,000. Efter denna beräkning borde folkmängden,

enligt Forsell, år 1844 hafva utgjort 3,233,570,
och har således nära fördubblat sig sedan år 1751,

då den utgjorde 1,785,727.

FolknOJen* Den för sin köld och allvarsamhet

hos utländningen bekante Svenska nationen har lik-

väl långt flere nöjen, roande tidsföcdrif och lust-

barheter af ren nationel art, än man vanligen tror.

Uppkomsten af dessa är deasatnm*, nom hot alla

folkslag, och de märkligare anses i forntiden vft-

rit förenade med religiösa bruk. Våra äldre hand-

lingar öfverfiöda af underrättelser om de gamles

lustbarheter, af hviåka rätt många igenkännas uti de

ännu i dag bland allmogen öflige. Bland Svenska

folknöjen äro säkerligen lek och dans bland de äld-

sta.. Af de förre hänvisar den ännn ganska vanli-

ga julleken: julbocken tydligen på ett hedniskt of-

ferbruk. Några festeéags-dansar förete äfven tydli-

ga bevis om en lika hög ålder. .Förlustelserna un-

der bar himmel äro hos oss nästan lika talrika.

Man har ännu icke egnat dem behörig uppmärk-

samhet. De bestå vanligen i täflingslekar mellan

män, såsom brottning, målkastning, kapplöpning,

flerfaldiga slag af tättingar på is, m. m. De af-

spegla alla ganska troget det nordiska folkets lynne.

Folkskolor hafva visserligen tid efter annan blif-

vit bildade på en mängd ställen i Sverige, dels

genom enskildta personers frikostighet, dels genom
allmogens egna bidrag; men i allmänhet har dock

den första undervisningen berott af föräldrarne. En

stor mängd socknar hafva saknat folkskolor ända

till dess, vid de senaste riksdagarne, folkundervis-

ningen blifvit föremål för regeringens och sian-

demes kraftiga omvårdnad. Vid 1840— 41 årens

riksdag anslogo ständerne medel för folkundervis-

ningen, att fördelas på trenne serskildta föremål,

dels seminarier för bildande af lärare i folkskolor,

6,500 R:dr årligen, dels stipendier för elever vid

dessa seminarier, 9,000 R:dr årligen, dels under-

stöd till lärares aflöning vid de fattigare socknar-

nes skolor, 50,000 R:dr årligen. Med dessa an-

slag drog regeringen försorg om lärare-seminariers

inrättande, och utfärdade, under d. 18 Juni 1842,

en allmän stadga om folkundervisningen. Vid på-

följande riksdag 1844 begärde Kongl. Maj:t för-

höjda anslag, och ständerne beslöto en afgift till

folkundervisningens befrämjande af hvarje mantals-

skrifven person. Ständerne hade nemligen nedsatt

den personliga skyddsafgiften och anslogo nu till

folkundervisningen en afgift, motsvarande denna

nedsättning. Beloppet är 12 sk. B:ko för man och

6 sk. B:ko för hvarje qvinna. Dessutom bevilja-

des 20,000 R:dr till understöd åt socknarna 101

skollärarnas aflöning, 9,100 R:dr för lärare-semv-

narierna, 12,000 R:dr till stipendier for sådana

seminariers elever. Grunderna för sjelfva folksko-

lornas inrättning igenfinnas i den nämnda stadgan

af år 1 842. Den utfärdades i hufvudsaklig ftfvor-

ensstämmelse med ett af rikets ständer framståttt

förslag. Hvarje församling är ålagd att upprätta

en skola, antingen fast eller flyttbar. Det beror

på lokala förhållanden, hvilketdera slaget af sko-

lor kan vara användbart. Skolorna ställas nnder

hufvudsaklig ledning af prästerskapet, fin af för-

samlingen vald skolstyrelse bör alltid finnas; men
kyrkoherden är dess sjelfekrifne ordförande, och

skolstyrelsernas reglementen för skolorna pröfvns

af domkapitlet. Omkostnaderna för lärobas och

lärares aflöning bestrides af församlingens mvana-

re, och en minimi-lön för läraren är bestämd till

sexton tunnor spannmål, jemte fri lossad ock nit
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jevéTnnd, samt bete för en ko. För att tmskaf»

fa detta lönebelopp, kan, såsom nämndt år, möj-
ligen erhållas bidrag af statsmedel; men i an-

nat fall sammanskjntes det genom serskildta bidrag

af socknens invånare, genom afgifter af skolbar-

nen och genom ytterligare sammanskott, enligt

samma grunder som bevillningen efter 2:dra art.

— Bildandet af lärare-seminarier åligger domka-
pitlen ; föreståndare utnämnas af dem oeh åtnjata

for denna befattning prästerlig tjensteårs-beräkning.

Domkapitlen äga att utdela stipendier åt eleverne.

För erhållande af lärarebefattaing erfordras ett prof,

aflagdt inför en domkapitlets ledamot; det omfat-

tar innanläsning, rätt- ocb välskrifaing, historia

oeh geografi, religions-undervisning, räknekonst,

något geometri samt natorlära. Så bdr ock folk-

skole-Iäraren äga kännedom om vexelundervisnin-

gen, samt kanna handleda i kyrkosång och gym-
nastik. Från detta prof frikallas den, som före

utfärdandet af den kongl. stadgan erhållit betyg

öfver erforderlig skicklighet från vexelundervis-

nings-säl)skåpets i Stockholm normalskola. Skol-

styrelsen uppsätter förslag till lärare
,
församlingen

väljer i sockenstämma en af de föreslagne, efter

samma röstberäkning, som vid klockareval; öfver

förslag och val kunna klagomål anföras hos dom-
kapitlet och vidare hos konungen. Med skollärare-

tjensten kan äfven klockare- eller prestertig tjenst-

göring förenas, så mycket mera, som bland äldre

folkskolor en del alltid brakat förestås af prä-

ster. — Ämnena för undervisningen äro enahan-

da med dem, hvilka förekomma vid lärare-semi-

narierna; men fattigare barn eller de som hafva

svagare natursgåfvor erhålla befrielse från en del

ämnen. Innanläsning, skrtfning, de fyra räknesät-

ten i hela tal, religionskunskap och kyrkosång

äro de ämnen, från hvilka ingen frihet beviljas.

Hvarje barn, som ej kan bevisas njata godkänd

enskild undervisning eller blifvit inskrifvet vid an-

nat offentligt läroverk, bör inställas vid skolan.

Försummad skolgångs-skyldighet kan leda derhäa,

att barnen tagas ifrån foråtdrarnes vård. — Utom
dessa foreskrifna allmänna folkskolor kunna äfven

enskildta skolor anläggas, dock änder skolstyrel-

sens gemensamma uppsigt. Huru nu dessa grundsat-

ser tillämpas och hvad frukter deraf uppväxa, tillbär

framtiden att se ocb bedömma. Det åligger dora-

kapitlen, att hvarje tredje år afgifva till Kongl.

Majrt en berättelse om folkundervisningens tillstånd.

Så väl folkets fattigdom, som lokalens svårigheter,

enär mångenstädes en stor del af skolbarnen hafva

eo lång och besvärlig våg till skolan, försvåra

verkställandet af konungens och ständernes välgö-

rande afsigter.

Volkutntnnen arspra g;* Rörande Svenska

folkets härkomst hafva olika meningar blifvit fram-

etällda , oeh ett rikt fält år därigenom öppnadt för

snillrika gissningar och inbillningskranens hugskott.

Att ett annat folk bebott Sverige före den stam, hvil-

ken visar sig såsom herrskande vid den tid då Sve-

riges tillförlitliga historia börjar, är utom allt tvif-

vel. Huru det förhåller sig med Oden och Åsar-

tet invandring, år mindre afgjordt; mes antingen

denna verkligen ägt rum eller icke, så är det klart,

att Svenska folket är af Germamsk stam, oeh frå-

gan blir då huruvida de äldre invånarna varit af

samma ursprung eller om de varit Lappar och Finnar,

eller möjligen af Keltisk börd, i likhet med vestra

Europas flesta folk. Den nation, hvilken Svear och
Göther kände såsom äldre än de sjelfva, kallades

Jotnar; men om dessa voro Göther, eller Lappska
och Finska stammar, kan ingen med visshet be-

stämma. Skäl kunna anföras å ömse sidor och
ingendera åsigten saknar lärde mäns försvar.

sToIkutrdat, ett jernbruk i Hellestads socken af

östergöthlands län. Hammaren är uppbyggd före

år 1 649 , och har i fordna tider hetat Simonshults

hammare. Dess privilegier äro af 1685 och 1690.

Här har ock varit en masugn, som hitflyttades från

Hökebäcken år 1654 och fick privilegium år 1659.

Bruket har 2 härdar och 466 skepp:d 13 )isp:ds

privil. årligt smide, ståltillverkning samt annat

gröfre jernmanufaktur-smide , af köpe-tackjern.

Skeppar på Norrköping och Stockholm. Hammar-
skatten är 4 skepprd 13 lisp:d 7 skålp:d. Bruket

förbättrades isynnerhet betydligt efter 1773 af C.

D. Buren och äges nu af P. A. Wassrin. Smi-

desstämpeln visar C: F: med adlig krona öfver.

lTetlkeÄmgeuu Första gången någon sådan i Sve-

rige offentligen afsjöngs, var vid den fest, som
Stockholms garnison gaf åt Gustaf Adolf och dess

gemål på börssalen d. 12 Febr. 1805. Det var

den Engelska God savt the King, som Edelcraatz

öfversatt, och hvilken sedan vid flera tillfällen af-

sjöngs, ända till dess för konung Carl XIV Johan

en serskild folksång, författad af H. A. Kullberg,

och hvartill Du Puy skrifvit musiken, började kom-
ma i bruk. Som den emellertid bvarken genom
text eller tonsättning var i stånd att uppväga den

gamla folksången, hördes, under de senare åren,

många röster begära denna, så snart frågan blef

om att offentligen sjunga någon folksång, ocb, ef-

ter Carl Johans död , har den Kullbergska helt och

hållet blifvit förglömd. — En tid försökte man äf-

ven såsom nationalsång använda den i skådespelet

Svante Sture och Martha Lejonhufvud af Granberg

förekommande: "Upp bröder! för konung och fä-

dernesland", hvartill Eggert komponerat musiken;

men hvilken aldrig blef som sådan allmänt antagen.

VolkuJigaer, Med folksägen förstås vanligen un-

derrättelsen om forntida händelser, hvilken berät-

telsevis gått från slägte till slägte. En väsende

lig skillnad emellan folksägner och folksagor är

den, att de förre kort och konstlöst förtälja bän-

delsen, samt icke sällan, för att styrka tilldragel-

sens trovärdighet, angifva stället (merendels nå-

gon fornlemnings-plats, eller något naturmärkligt

ställe), hvaremot de senare med en viss utförlig-

het, fulländning, ja beräknad sirlighet, omtala sitt

ämae, hvilket ganska sällan är fastadt vid något

serskildt rum. De Svenska folksägnerna, hvilka*

antal torde uppgå till flere tusende, äga både hi-

storiskt och poetiskt värde, och* lemna oss icke

förkastliga bidrag till kännedomen om våra förfä-

ders seder och bruk i nästan alla riktningar.

Våra nordiska grannriken äga redan mer oeh min-
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dre fullständiga tryckta samlingar af folksägner;

men bos oss saknas ännu en sådan.

Polkvngn (mythol.). Den sköna och hulda gu-

dinnan Frejas boning. Den var, på alla sidor,

omgifven af sköna trädgårdar, samt innehöll, bland

annat, salen Sessrymner, hvarest de saliga, som

fingo inträda derstädes, summo i ett haf af fröjd

ocb njutning.

Polkvider, är den förste lagman i Wermland,

som uttryckligen namnes i offentliga handlingar,

och lefde omkring 1180. Han måste hafva varit

af hög börd, emedan han vann en prinsessa till

gemål. Denna var Norske konungen Sigurd Ha-

raldssons dotter, Cecilia, hvilkens broder, Sverre,

på sin systers förböner, erhöll af Folkvider godt

och kraftigt bistånd att intaga Norska riket Ge-

nom henne blef Folkvider stamfader för en både i

Sverige och Norrige vidt berömd slägt, under

namn af Lama, från hvilken äfven Wasa-ätten

härstammar.

folkvisor* Med detta icke särdeles gamla, men

rätt lämpliga namn betecknar man i vårt land den

skaldekonst, som uppstått bland folket, vare sig

äldre eller nyare. Blott folkleken är härifrån un-

dantagen. Svenska folkvisan är väl i grunden

densamma, som den Norska, Danska, Skottska,

Engelska, Fceröiska och Isländska; men har dock

'flere märkliga egenheter, grundade dels i den Sven-

ska naturens skiljaktighet från de nämnda länder-

nas, dels ock kanske förnämligast i folklynnet.

De äldsta folkqväden hos oss torde leda sin upp-

rinnelse från hednatiden (såsom visan om hammar-

hemtningen) , ehuru de under årens följd undergått

flerfaldiga förändringar. Det största antalet upp-

stod likväl under medeltiden. Äfven nyare tider

hafva diktat sina visor, hvilka dock äro i flere

omständigheter mycket skiljaktiga från de nämnda.

Volllngbo, en socken med Akebäck, belägen i

Dede ting och Gottlands norra fögderi och Wisby
stifts norra kontrakt, J

mil S. O. från Wisby.

Kyrkan, byggd af sten, är af obekant ålder och

har ett vackert Göthiskt chorfönster med figurer

inbrände i glaset. I socknen finnes en vexelunder-

visnings-skola. Här märkes egendomen Rosendal

(hvarom se detta ord). Socknen hör till 3 kl.

konsist. pastorater. Den består af i6£ ratl. med

485 invånare på en areal af 7,174 tunnl., af hvil-

ka endast 10 äro sjöar och kärr. Adr. Wisby.

VollniU 9 en sätesgård i Sorunda socken uti Stock-

holms län af Södermanland, 5} mil från Stock-

holm. Dess urgamla namn lär hafva varit Fol-

kunganäs. Ibland de vid gården förvarade hand-

lingar finnes en äldre uppgift på ägare, ifrån fur-

sten Folko år 1 1 22 till dess gården kom till släg-

ten Bååt. Den tillföll sedan kronan såsom dana-

arf och lemnades år 1706 till friherrskap åt ge-
neral-major Hummerhjelm; ägdes 1738 af rytt-

mästaren D. Hildebrand och dess fru Agneta Schön-

ström , de der stiftade fidei-kommisset, hvilket i så-

dan egenskap först innehades af dottersonen, frih.

K. Henr. Bonde, efter hvors död det tillföll sy-

stern, friherrinnan Cb. Bonde, gift med nuvarande

ägaren grefve C. H. Anekarsvärd. Åbyggnadeo,

af sten, fir uppförd efter 1738. Hela fideikom-

misset består för det närvarande af 3 mt). säteri

med 6 mtl. rå och rör tillika med II J mtl. un-

derlydande af åtskilliga naturer, jemte frälseräntan

af 6 mtl. Här är kakelugnsmakeri och stenkärlt-

fabrik, i stället för det fordna tegelbruket.

Forbei<. Denna slägt är, likt många andra, in-

kommen till Sverige från Skottland, der den re-

dan varit känd i konung Robert Bruces tid år

1417. En ädling, bvilken då ihjälslagit en ovan-

ligt stor björn och derföre blef kallad Fortke

Btast
,
antog denna äretitel såsom slägtnamn, hvil-

ket sedermera förkortades till Forbes. Under Carl

lX:s tid inkom till Sverige Henrik Alexaua-
derssonr Förbe* till Thainston, såsom kapiten

för ett kompani Skottar, och stupade år 1605 i

slaget vid Kirkholm. Hans son erhöll Svenskt

adelskap. En ättling af samma slägt, bvilken le-

der sitt ursprung från Wilhelm forbes de
Kodem eller på Skottska: Of that ilk, flyttade

från Skottland till Tyskland, derifrån till Sverige,

och af denna föddes, på gården Arnäs, d. 15 Jan.

1598, Arvid forbes, hvilken gick i krigstjeust,

befordrades slutligen till general af infanteriet,

inkallades i rådet år 1653, och dog i Stetlin den

29 Maj 1665, utan manliga arfvingar, så att det

friherreskap, hvari han blifvit upphöjd, utgick

med honom.

Forbeslus, Johannes* Konung Carl IX hade

allt intill år 1608 fortfarit uti sina Kalvinistiska

tänkesätt; men samma år, uti November månad,

bidrog en disputationsakt icke litet alt hos honom
väcka större förtroende till Lutherska trosbekän-

nelsen ocb dess ceremonier. Anledningen härtill

var att en Skotte, nämnde Forbesius, som var en

ifrig Kalvinist, blifvit inkallad af dem, hvilka em-
gåfvo konungen, och vågade sig till sjelfva thré-

nen med sina villosatser. Carl sände honom till

Upsala, att der försvara sig offentligen, i närvaro

af några riksens råd. Men denna täflan a flopp ej

bättre, än att Forbesii villfarelser sattes i ljuset,

och konungen fick öppna ögon, ansåg hans orim-

liga läropunkter med missnöje, och fann, att så-

dana påfund voro utsedde för att väcka split och

buller i riket.

Vorbuth kallades fordom kyrkans mindre bann,

då någon stängdes ifrån nattvarden, hvarom sockne-

presten ägde besluta i kraft af det honom tillagda

jus ctavium. Framhärdade någon öfver ett år, att

ej genom bikt inför prest lösgöra sig ifrån bana-

straffet, sades han. insordescere. Han ådrog sig

misstanke för katteri, emedan han ej tycktes haf-

va rätt tro om vigten af kyrkans censur; han an-

klagades såsom kättare, samt lemnades såsom så-

dan i verldsliga magtens våld. Denna art af bann-

lysning förekommer öfver allt i våra landskaps-

lagar; men den fick likväl icke äga ram uran bi-

skopens bref och lof, hvilket dock i senare kyrko-

balkarne synes vara ändradt och prestens ju* da-
vium bekräftadt.

Porcaadon eller Forkvldsu, biskop i Wtxjö,
der han afled år 1260. Han vet för öfrigt inges-

ting annat om honom, Än att han förut varit mask
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samt att tan år 1257 d. 12 Okt., jemte öfrige bi-

skopar, underskrifvit en försäkran om 40 dagars
aflat för dem, som "något ville förskjuta till Up-
sala Domkyrkios nprettelse, efter then henne öfver-

gångna branden."

Voredlier, foredhUmeen. Denna benämning
förekommer i de gamla landskapslagarne i sådana

fall, der svaranden synes, utan invändning af fak-

tiska omständigheter, blott med dalsed bafva friat

sig från käromålets följder, ehuru dock ej som
regel utan undantag, ty fall anföras uttryckligen,

der han ägde "dylia med tolf månne edhe vitne-

lösom." Landskapslagarne, med undantag af Upp-

landslagen, innehålla mångfaldiga bevis härpå. An-
talet af dessa vittnen var sålunda bestämdt, att

enligt regeln två vittnen hörde till bvar tolft, och
efter Sudermanna- och Westmanna-lagarne tre för

halfannan och sex för tre tolfter. Då nu dulsed

skulle gås, borde dessa vittnen först aflägga en
serskild ed, hvilken hette Foredher , och de sjelfva

i följd deraf Foredhismasn ; men efter aflagd ed

förenade de sig med edgärdsmännen och svuro der-

på åter jemte dem. Westgöthalagen lemnar här-
öfver de flesta upplysningar. Det är utredt, att

vittnena likaså uti vittnesmåls-processen, efter för-

ut afgifvet serskildt vittnesbörd, åter deltogo i

tolfter-eden , der denna ägde rum, och foredh hör-
de, i följd deraf, så väl till vittnesmåls- som duls-

måls-processen.

nTorellns» 1»., general-auditör och revisions-sekre-

terare, från 1815 till 1821, en skicklig, ung äm-
betsman, genom sina egenskaper och sitt älskvär-

da umgängessätt efter allt utseende bestämd till en
lysande bana , hvilken han likväl sjelf för sig till-

stängde, genom ett lättsinnigt lefnadssät t och obe-
tänksamma utgifter öfver sina tillgångar. 1 be-
hofvets stund hade han en gång tillgripit något
af den kassa han hade om händer, till följd af

den förvaltning konung Carl Johan uppdragit åt

honom af sina enskildta angelägenheter. Då den-

na brist yppades, uppblossade konungens vrede,

han förviste honom ur sin åsyn, behandlade ho-
nom strängt i fleras närvaro, och hotade att låta

i tidningarna införa hans skiljande från sin befatt-

ning, jemte anledningen derlill. Förtviflad bäröf-

ver begaf sig Forelius ut till trakten af Bällsta

bro, icke långt från Stockholm, och försökte der

med en rakknif afhända sig lifvet; men ehuru för-

söket tre gånger förnyades, lyckades det likväl

icke. Han fanns simmande i sitt blod, fördes till

lasarettet, återställdes till belsan, försågs af nå-
gra vänner med respenningar , for till Södra Ame-
rika, tog der krigstjenst och befordrades till rytt-

mästare; men delaktig i en sammansvärjning, döm-
des han af en ståndrätt, jemte flera andra, till dö-
den, fastbands vid ett träd och ihjälsköts. Detta
skedde i början af 1830-talet, och en resande

Svensk var vittne till afrättningen.

Vorell, beckrö, stenöring, stenbit (Salmo fario),

en mjukfenig fisk af laxslägtet, 6—8 tom lång;

ofvan mörkgrön med svarta fläckar, på sidorna

gröngul och guldskimrande med röda fläckar. Fö-
rekommer i floder och bäckar, isynnerhet steniga,

med kallt och strömmande vatten, frän Skåne än-
da upp nti de nordligaste landskaperne , likväl ej i

fjälltrakterna. Köttet är läckert och värderas högt
Forkett. De så kallade "muskötterae", hvilka på
slutet af 1500-talet inkommo och begagnades i

Sverige, voro dels dubbla, dels enkla. De dubbla
voro mycket tunga, derföre nyttjades en gaffel

kallad forkett
, på hvilken, nedsatt i marken, rau-

skötten stöddes vid skjutningen. Denna forkett

hade långa jernskenor ned på skaftet, b vilket gjor-
des af askträd, med en lång och hvass udd i ändan.

VorkKrla, annex till Listerby, beläget i Medel-
stads härad af Blekinge län, J | mil V.S.V. från

Carlskrona, vid hafvet. Omkring år 1300 kalla-

des socknen Förchorle, hvilket synes af kartan vid

konung Waldemars jordebok. Här märkes Tromtö,

1 mtl. säteri. Socknen består af 23 £ mtl. och
har 1,125 invånare på en areal af 7,545 tunnl.,

af hvilka 60 åro sjöar och kärr. Adr. Ronneby.

Fornander, Anders Niklas» en mycket anli-

tad läkare i Stockholm, der han afled 1794, i sitt

80:de år, var en bland Linnés mest utmärkte lär-

jungar och fick af honom uppdrag, att beskrifva

och utröna örten Phellandrii aqvatici art. Linné

tillskref honom äfven upptäckten af Curculionis

Phellandrii hushållning.

Forne 9 Fornkorf. Se: Förning.

Vornelies» liars» poes. professor i Upsala och

kyrkoherde i Gamla Upsala, den förste professor

vid nämnda lärosäte, som innehaft något prebende,

född i Fornåsa socken i Östergöthland af bonde-

föräldrar år' 1606 och död år 1673, var en nå-

got besynnerlig, men glad och rättskaffens, man,
och utmärkt Latinsk poet. Han bar, utom annat,

skrifvit tvenne hjeltedikter * den ena öfver Gustaf

I, den andra öfver Gustaf II Adolf , hvilken konung
han följt under dess sista års fälttåg i Tyskland.

Om det sistnämnda poemet yttrade doktor Wallius,

alt det kunde jemföras med Virgilius.

Vornhjorter» stamfader för den anti-Odinska

drottslägten, bvilken herrskat bär i norden, men
hvars historia så sammanfaller med sagan, att det

är omöjligt urskilja bvad som tillhör den ena el-

ler andra. Enligt Fondin Noregur skall han hafva

regerat öfver Jotaland, Finland eller Quenland, och

har lefvat ungefär 360 år före Kristi födelse. Hans

regering omtalas eljest såsom fridsam, och hans

söner skola bafva varit Hlär, Kare och Loge.

rornlemnlnrar. Härmed betecknas egentligen

hvad man äfven kallar minnesmärken, eller ute å

marken befintliga gamla stensättningar, ättehögar,

runstenar, ruiner efter byggnader, m. m.

Fornminnen. Under denna benämning samman-
fatta nyare forskare alla slags lemningar från för-

flutna tider, så vidt de höra till antiqviteter. Till

fornminnen höra således så väl äldre muntliga och

skriftliga öfverlemningar af alla slag, som bvad

man egentligen menar med fornUmningar samt

fornsaker.

Fomiaker. Till fornsaker höra alla lösa lem-

ningar af sten, metall, ben, m. ra., hvilka finnas

i de gamles grafvar eller annorstädes, och vanli-
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gen benämnas fynd. Hit höra ock lösa tainiiigar

från medeltiden i kyrkor eller äldre byggnader.

Vorn«k*irt-0llll«kape«, Svendca, stiftades d.

1 Dec. 1843, i ändamål att utgifva handskrifter från

Svenska medeltiden, hvilka sprida ljus öfver landets

språk-, litteratur- och bildnings-historia. Man har

hittills egnat en alltför ringa uppmärksamhet åt de

dyrbara skatter, som upplysa våra äldre häfder i

nämnde hänseende, hvilka, till icke obetydlig mängd

,

finnas förvarade i våra bibliotheker och i enskilda

samlingar, och hvilka ådagalägga en i äldre tider

liflig gemenskap mellan våra förfäder och det öf-

riga Europa, samt bevittna, att den under medel-

tiden nyvaknade bildningen spred äfven till vårt

aflägsna land sina värmande strålar, och härstädes

ingick mera verksamt i folkets lif, än man van-

ligen antager. Med yttersta omsorg har man i

andra länder uppsökt och allmängjort sådana kul-

tur-historiska minnesmärken. En önskan, att äf-

ven hos oss rycka undan glömskan dessa, för vår

bildning, våra seder och vårt språks utveckling så

vigtiga forntidslemningar, föranledde tanken att

utgifva Svenska fornskrifter. Planen härtill ut-

gick från herrar Georg Stephens och G. 0. Hyltén-

Cavallius, och meddelades åt kongl. bibliotheka-

rien A. I. Arwidsson, hvilken verkade för dess

snara verkställande samt uppsatte sällskapets stad-

gar. Dessa stiftare, jemte herrar C. D. Arfwed-

son, G. A. Bagge, A. M. Strinnholm, P. E. Sved-

bom och J. Westin, bildade sedermera sällskapets

styrelse, hvilken ännu (1846) utgöres af nämnde

8 personer. Sällskapet har, nåder sin korta till-

varo, redan utgifvit följande skrifter: Ftores och

Blanze/lor, en rimmad medeltids-roman; &t Pa-

triks-sagan, jemte sagan om Tungulus] biskop Pe-

der Månssons stridskonst och Stridstag, författad i

Rom år 1552, märklig såsom de äldsta arbeten i

krigsvetenskapen på Svenskt tungomål; Wadstena

kloster-reglor af år 1451; Ivan och Gawian, en

rimmad riddardikt, samt Namntös och Valentin, en

medeltids-roman. — Till befrämjande af Svenska

fornskrift-sällskapets ändamål hafva rikets ständer

anslagit ett årligt bidrag, till inköp af 300 exem-
plar utaf de samlingar, sällskapet årligen utgtf-

ver, hvarje exemplar för året beräknadt till om-
kring 2 R:dr B:ko, och regeringen har förunnat

sällskapet porto-frihet, till ett belopp af 50 R:dr

B:ko årligen. H. M. Konungen är sällskapets hö-

ge beskyddare, och det räknar för närvarande

öfver 300 in- och utländska ledamöter. Säll-

skapets syfte är i hög grad fosterländskt. Vår
inhemska litteratur under medeltiden är föga be-

kant, och arten och andan af dess alster haf-

va hittills varit nästan fullkomligen okända. På
sin nuvarande ståndpunkt erfordrar den histo-

riska forskningen, icke blott kunskap om de yt-

tre politiska händelserna; den har bevisat, att

man ej kan klart uppfatta ett folks häfder, om
man icke tillika förstår dess inre hf, nti lagstift-

ning, seder, bruk, litteratur, samt, i följd af allt

detta, dess upphunna odlingsgrad. Hvarje bidrag

härtill måste således äfven blifva ett bidrag till

en närmare kännedom af vårt fornlif, och sprida

^jns öfver våra åldriga häfder. För den Svenska

språkforskningen och Svenska språkets historia äro

de skrifter sällskapet utger, af oberäkneligt infly-

tande. De meddela vårt modersmål, under olika

tidpunkter, uti dess dåvarande drägt, med sina ord-

former och böjningar, sitt förråd af ord, jemte

deras då gällande betydelser. Ordförrådet och dess

bemärkelser gifva en vägledning att bedömma be-

greppens rikedom hos folket, och dessa lemna en

antydning om ståndpunkten af dess bildning. An-
dra hafva riktat vår litteratur med det språk la-

gar och häfderna talat; fornskrift-sällskapet med-
delar äfven skaldekonstens, folkberättelsens och den

rika helgona-sagans tungomål. Forskaren finner så-

lunda sina källor allt mera fullständiga och rik-

haltiga. För att bidraga härtill har styrelsen så-

som den strängaste grundsats antagit, att alla de

äldre handskrifter, hvilka genom dess försorg of-

fentliggöras, blifva aftryckta med den mest sorg-

falliga noggrannhet.

Vornyrdalaaj» Detta gammalnordiska verslag an-

ses för det äldsta, och har deraf sitt namn. Det

kallas äfven Stårkodarlag , efter den gamle Stark-

ader (Starkotter). I detta versslag, hvars under-

arter äro ganska många, äro alla sångerna i den

poetiska Eddan författade. Det allmänna känne-

märket på versslaget är, att det begagnar allite-

ration, samt ofta fyra stafvelser i hvarje rad. Det

senare är alltid fallet i den arten af verslaget,

som kallas Starkardalag.

Forn&sa, en socken, belägen tillika med annex-

församlingen Lönsås nti G allbergs och Bobergs

kontrakt af Linköpings stift och östergöthlands lan,

består af 30 £ förmedlade hemman, med 834 per-

soner, på en areal af 4,271 tunnland, hvaraf min-

sta delen är kärr eller skogsmark. Ingen sjö fin-

nes derstädes. Kyrkan, af okänd ålder, är byggd
af kalksten. Den gammalmodiga altartaflan har år

1733 blifvit skänkt af dåvarande ägaren till Tora-

by, kapitenen Joh. Gust. Boye och dess fru Mar-
garetha Sparre. Vid Bobergs by finnas, på tveu-

ne serskildta höjder, två uppresta bautastenar 6 å

7 alnar böga ofvan jord. En folksägen förmaler,

att ett fältslag emellan Svenskar och Danskar skall

hafva ägt rum på det stora åkergärdet emeDan
kyrkan och Slotts by, vid hvilken senare Sven-

skarne uppfört en förskansntng, hvaraf byn skall

hafva fatt sitt namn, och der Svenskarne tillkäm-

pat sig segern. Uti en gammal kyrkobok finnes

följande anteckning: "År 1649 vid Olavi tid d. 27
Julii et seqv. regnade det af himmelen, och jor-

dens källor uppvällade , och vatteaårdror uppspruo-

go, ther förr inga varit; Hvaraf floden blef ej al-

lenast så mäktig, att qvarnar, dammar, hus, gir-

desgårdar 6c. omkullbrötos, boskap och mycket
folk på vägar, åkrar och ängar oräkneligen om-
kommo; utan ock luften så förgiftig, att träden

deraf vissnade bort och aldrig sedan grönskadas;

och jorden blef så sjuk, att bon på try år litet)

eller kärnlös gröda och äring bära kunde. Mjölet

räckte icke till: the som åto, btefv* icke mätte.
Af thea tunga och vattenrika spis blef folket giå-

digt, onsätteligt, svagt och sjukt af dnrekfem», tftt
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mångt dödde af en alen sjukdom , ton kaAeees

atarkajukaa, hvilken befrämjades genom ovanlig

matredning af bark, rötter, knopp, agnor 4te. Then
svaga säden var dock emellertid så dyr, att en

Tunna kostade 6 å 6 R:dr ocb detta begyntes år

1649 ocb varade till 1653, tå Gud välsignade

östergötbland med så ömnig äring, att en Tunna säd

sålldes för 4 Dal. k:pmt. Notavit. Andr. Emundi,

P. Forn." — Konungarne Johan UI och Carl XI
hafva besökt prestgården, bvarvid den förre gaf

till dess förbättring 16 spannland åker, af ett då i

byn befintligt ödesbemman. Allmogens näringsfång

utgöres af åkerbruk och boskapsskötsel. Folket

är nyktert, sedligt, ärligt och arbetsamt, till lyn-

net något trögt och betänksamt, hvilket synes va-

ra fallet med alla slättbor. Lefnadssättet är i

öfrigt enkelt och tarfligt. Socknen, som är mo-
derförsamling, utgör, med annexet Lönsås, ett kon-
sistorielt pastorat i 3:dje klassen. Adr. Skenninge.

Fors, annex till Romeled, beläget i Flundre hä-

rad af Elfsborgs län, Götheborgs stifts norra kon-
trakt, 2 I mil S. från Wenersborg, £ mil från Gö-
tha elf och Lilla Edet. Kyrkan är mycket gam-
mal, och skall, enligt sägen, fordom varit kloster.

I denna socken märkes: säteriet Torpa, 5 mtl., be-

läget vid Götba elf, emellan Trollhättan och Lilla

Edet. Härunder lyda 15 torp. Ägare till Torpa
hafva varit slägterne Sture, Stenbock, Sjöblad,

Sparre, Virgin. Efter drottning Margaretha Lejon-

faufvuds död hade konung Gustaf 1 blifvit betagen

i fröken Catharina Stenbocks (se detta ord) skön-

bet. Under förevändning, att med slägtingarne upp-

göra arfskifte efter drottning Margaretha, reste ko-
nungen ned till Torpa. Ingen , utom den kloka fru

Brita Lejonhufvud och hennes man, herr Gustaf

Olofsson (Stenbock) till Torpa, kände konungens

afsigt. Men deras dotter lärer dock hafva anat

densamma. Hon var förlofvad med Gustaf Roos,

ocb blef således förskräckt vid den kunglige fria-

rens ankomst. Hon gömde sig i ångesten bakom
en häck i trädgården; men konungen sökte upp

henne och förde henne till slottet, der hon slutli-

gen sade ja till hans begäran. — Sjuntorp , manu-
fakturverk, har 2 spik- och 1 kniphammare, på
hvilka förädlas 250 skepp:d å 20 R:dr. Socknen

består af 34 £ mtl. och har 1,310 invånare. Dess

areal ntgör 4,490 tunnl. , af hvilka 380 äro sjöar

och kärr. Adr. Götheborg och Sjuntorp.

Pers, annex tOl Eskilstuna, beläget i Östra Re-

karnes härad af Södermanlands län, omgifver, jem-

te annexet Kloster, staden på östra och vestra si-

dorna. Begge nämnde annexer bestå af 65 J mtl.

och hafva 2,116 invånare på en areal af 16,778

loanland, af hvilka 650 äro sjöar och kärr. Adr.

Eskilstuna.

Venre» annex till Ragunda, beläget i Jemtlands läns

norra fögderi, 9 \ mil Ö. från Östersund. Kyrkan,

af sten, ligger 2 mil S.O. från moderkyrkan, vid

Ragenda-elfven, är mycket förfallen och trång.

Den säges vara byggd omkring år 1480, af en i

orten ryktbar munk Joeeph, som besörjt flera

kyrkobyggnader i Medelpad, och varit pastor uti Io-

daL Socknen består af \%\ mtL med 845 invår

nare. Dess areal upptages järnte modmrsoeknomu
Adr. Sollefteå.

JsTer», bergsmansbammare, i Folkerna socken af

Stora Kopparbergs län, har 1 härd och 140 skepp:d

priv. årligt smide af eget taekjern. Privilegie-

rad år 1689. Skeppar på Stockholm. Hammar-
skatten är 1 skeppid 8 lisp:d. Tillhör bergsmän
med flere intressenter. Smidesstämpeln är tvenne

motvända F med ett ca öfver.

Fort, bergsmanshytta i By socken af Stora Kop-
parbergs län.

Vera eller l&auimedj&n » ett jernbruk i Vestra

Fernebo socken af Westmanlands län, uppbygdt år

1617 och stadfästadt år 1689, med 1 härd, 190
skeppid priv. årligt smide och 15 skepprd frälse-

smide af köpe-taekjern. Fordom har bär funnits

3:ne härdar. Tackjernet hemtades fordom från Skilå

hytta, som var belägen emellan Haraldssjön och
Lindsjön; nu köpes det från vestra bergslagen.

Hammarskatten är 1 skeppid 15 lispid. Skeppar

på Stockholm. Ägare: S. Björkenstam. Smides-

stämpeln: P. F.

Fona ting på Gottland innefattar följande sock-

nar: Hargvar och Hall, Othem och Boge samt Lä-

derbro och Helvi, tillsammans utgörande 72 1 mtl.

JForoa» en socken med Hög, belägen i Helsing-

lands norra kontrakt ocb fögderi af Upsala stift

och Gefleborgs län, 1 mil V. från HudiksvalL

Socknen bör till 1 kl. konsist. pastorater och be-

står af 78 i mtl. med 2,125 invånare. Dess areal

ntgör 64,499 tunnl., af hvilka 10,300 äro sjöar

och kärr. Adr. Hudiksvall.

AToma» annex till Årdala, beläget i Willåttinge

härad af Södermanlands län, 2 J mil S. från Malm-

köping. Socknen består af 21 f mtl. med 540 in-

vånare på en areal af 9,604 tunnl., af hvilka 1,820

äro sjöar och kärr. Adr. Nyköping.

Varna» ett jernbruk i Östra Wingåkers socken

af Södermanlands län , har 3 härdar och 710 skeppid

årligt privilegieradt samt 60 skepp-d frälsesmide af

af köpe-tackjern. Här idkas tillika spiksmide. Skep-

par på Norrköping eller Stockholm. Hammarskat-

ten är 6 skeppid 10 lispid. Disponenter C. It D.

Indebeton. Smidesstämpeln.- F.

Foria knipbammare vid Svartån, i Härberga soc-

ken af Östergötbland, anlades af landshöfdingen Is.

Funck, <L 21 Nov. 1726, för att betjena ortens

invånare med allehanda smått smide af stångjern.

Forsa gård blef, på 1300-talet, af välborna fru

Benedicta Niclisadotter, gifven för hennes mans,

herr Jon. Philippussons själ, åt Skenninge kloster.

Forsa säteri, 7 bemman, i Hjortsberga socken af

Kronobergs län. Ägdes fordom af slägterna Gyl-

lensköld, Mörner, frih. Hamilton, och tillhör nu

grefvaran Malcolm och Hugo Hamilton.

Fom» Stora» tackjernshytta i Hammars socken af

Nerikes län, 7£ mil från Örebro, tillhör bergsmän.

Fena, Storm» i Rappesta socken af östergötb-

land, fordom Biskops-Forta kalladt, då det lydde

under biskoparne i Linköping, 2£ mtl. berustadt

säteri. Har sedan tillhört slägten Storkenfeldt , en

Helst, EL Roland, St Klingsporre och G.

Ehrenborg.
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forMrmiM, annex till Jersnäs, beläget i Tveta

härad af Jönköpings län, 2 mil S.O. frän Jönkö-

ping. Vid socknens nordöstra sida, pä gränsen mot
Barkeryd, ligga de sä kallade Trollstugebergen,

hvilka sammanhänga ät söder med Hägnaberget,

frän bvilket är en ganska skön utsigt. Pä Trygg-

arps ägor, T
x
r mil ifrän kyrkan, finnes en offer-

källa, bvarest allmogen infinner sig midsommars-

afton och tiden emellan gamla och nya midsomma-
ren (frän den 24 Jnni till den 7 Juli), för att dels

bada sjuka och lytta barn , och dels för att genom
drickning befria sig frän allehanda sjnkdomar. En-

ligt sägen skulle, pä Forsarams klockaregärds

ägor, i en äng nägot norr om kyrkan, noder ka-

tolska tiden bafva stätt ett nunnekloster, svarande

mot det | mil norr om belägna munkeklostret vid

Munkeboda i Lekeryds socken. Pä Axlarps ägor

finnes ett ovanligt stort stenröse, af idel kuller-

stenar, kalladt Kungfröset eller "Dagern ros.
n För

ungefar 100 är sedan skall man der bafva funnit

en kista, hvilken innehöll dels koppar, dels silfver-

mynt. Om Trollstuguberget berättar menige man

,

- att ett bergsrå der skulle hafva haft sitt hemvist,

uti en af naturen danad grotta. Sockoen bestar af

28 mtl. och har 951 invånare. Dess areal utgör

18,954 tunn!., af bvilka 950 äro sjöar och kärr.

Adr. Jönköping.

Forsbacka, ett jernbruk i Walbo socken af Ge-

fieborgs län , 1 £ mil från Gefle vid Storsjöns ut-

lopp , så att Gefle-ån begynner i detta verks dam-
mar. I äldsta tider fanns bär en af bönder anlagd

hammare, hvilken borgmästaren Joh. Eskilsson och

rådmannen Peder Jakobsson i Söderhamn tillhand-

lade sig år 1650, och erhölio år 1651 privilegier

dera , med rättighet att uppbygga ännu 1 hammare.

Efter flere förändringar med inrättningar och äga-

re, inom 120 år, innehades detta verk sedan år 1777
af landshöfdingen i Falun J. M. af Nordin, som ur

största ödesmål uppdrog, nybyggde och iståndsat-

te bruket. Det bade år 1793 tre stångjernsbam-
- rar oeh 6 härdar, samt 2 knip- och 4 spikham-

rar; men har nu (1846) 7 härdar och 4,000 skeppid

priv. årligt smide, af eget eller köpt tackjern. Vid

bruket äro stålugn och manufaktur-verkstäder tillåt—

ne; och finnes dessutom ett jerngjuteri samt me-
kanisk verkstad. Masugn anlades år 1742. Malm
hemtas mest ifrån egna grufvor i Thorsåker, 2J
mil, utom en obetydlig del torrsten i Norberget,

samt ur den bruket tillhörige Gräsgrufvan i Bisp-

berget. Bruket äger rättighet till köpe-tackjern för

hela smidet ifrån Norbergs samt Öster- ocb Vester-

bergslagen. Läget är förmånligt. Dessutom har na
blifvit föreslaget att anlägga en jernväg emellan

bruket och staden Gefle. Här finnas såg- och tull-

qvarn, en prydlig åbyggnad, vacker trädgård och
Engelsk park. Hammarskatten utgör 40 skepp:d.

Bruket skeppar på Gefle och Stockholm, samt äges

af frih. C. J. af Nordins konkursmassa.

Torsbacka och Hyttlnaje» tvenne egendomar,
utgörande ett säteri, i Stora Tuna socken af Da-
larne. Tillhörde fordom Måns Nilsson i Aspeboda,
och blefvo genom hans delaktighet i upproret år

1533 indragne till kronan; men år 15&9 återlem-

nade tfl] Nilssons dotterson, betanaingsman»«i il-

Ter Salberget, P. Hansson. Forsbacka hörde se-

dan under Oroas; men indrogs år 1680 till kro-

nan. Äges af brukspatron Schenström.

Porsbacka och Pelirsby, jernbruk i Mo soc-

ken af Elfsborgs län, har 4 härdar och 1,700

skepp:d priv. årligt smide af köpe-tackjern. Ham-
marskatten är 1 7 skepp.d. Bruket skeppar på Gö-
tbeborg ocb äges af G. Mannerstråhle och K. J.

Hedborg. Smidesstämpeln visar A L* inom en cirkel.

Vorebol, masugn, i Edbo socken af Upland, år

anlagd af Joh. och Arnold v. Hagen samt privile-

gierad år 1654.

Vorebro» ett stålbruk i Gåsinge socken af Sö-

dermanland, erhöll privilegier år 1695.

JForaby» annex till Sköfde, beläget i Kåkinds hä-

rad af Skaraborgs län, J mil ö. från staden. Kyr-

kan, gammal, liten och mörk, bar fordom varit

. offerkyrka. Den bar på norra väggen i choret år-

talet 1135. I socknen märkes: Amuntorp, 1 mtl.

säteri; Bjärby , 1 mtl. skatte-rusthåll, ett af de

största och bästa i församlingen; Huseby egendom

om 2 mtl.; Gammalstorp , 1 mtl. säteri, med der-

under lydande Lilla Bråten, \ mtl. säteri, sant

torp och lägenheter, bar vackert läge ocb är om-
gifvet af åkergärden och löfrika ängar samt träd-

gårdar, och har betydlig skog. Socknen består

af 17 -g- mtl. och har 756 invånare. Dess areal ut-

gör 4,629 tunnl., af hvilka endast 15 äro sjöar

och kärr. Adr. Sköfde.

Forsby, en sätesgård i Öster-Åkers socken af Sö-

dermanland, på en höjd vid Öljarens vackra strän-

der, 8 1 mil från Nyköping, består af 4 hemmas
säteri, nära 11 hemman frälse och 15 J hemman
skatte-frälse, med dertill hörande många torp. Det

var redan år 1318 ett bebygdt herresäte. Konung
Gustaf I återtog det såsom arf , och det innehades

i denna egenskap af hans närmaste efterträdare

och ättlingar. Det såldes af drottning Christina till

riksrådet Paul Kewenhuller, innehades sedermera af

slägterna Ehrensten, Wallenstedt, G videostolpe,

Holterman och Wahrendorff, samt äges nu (1846) af

exellensen, frih. G. A. Stjerneld. På ägorna äro män-
ga forntidsminnen, såsom stenkummel och en jätte-

graf, m. m. Under gårdens sambruk är lagdt ett

hemman, kalladt Folkelorp, der en gammal slägt

af Folkungarne och många med namnet Folke sä-

ges bafva bott. I parken härstädes anträffas flere

utländska trädslag, jemte alla i Sverige växande,

till och med bokar. Här finnes ett bibliotbek om
några tusen band. Ägaren till Forsby har oin-

skränkt patron-rätt i församlingen, tillsätter prä-

sterskapet och den öfriga kyrkobetjeningen, utan

något förbehåll ocb åliggande skyldigheter till kyr-
kans underhåll, hvartill likväl så väl som till prett-

bolet tid efter annan skett rikliga gåfvor.

Forsby, en sätesgård i Skultuna socken af West-
manland, blef år 1593, genom jordbyte, af drott-

ning Gunilla Bjelke afträdd åt fru Malin till Lindö.

Detta Forsby hade då en qvarn och var tillika med
flere gods och gårdar af konung Johan III skänkt

åt nämnde hans drottning.
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VonkTt sätesgård i Eds socken ef Kalmar lie,

består af 2 mtl. gammalt frälse-säteri , med under-

lydande 4 1 mtl. frälse. Har från 1600-talet till

år 1708 tillhört slägten Bagge, sedan de Besche,

. Knorring och Lubecker. Ägorna äro vidsträckta

och förträffligt väl odlade, samt trädgården god.

Under egendomen bör en qvarn
,
såg och tegelbruk.

Fonet ett jernbruk i Långsele socken af Wester-
Norrlands län , år uppbygdt under detta århundrade.

Det bar 10 härdar och 6,000 skepp:d privil. år-

ligt smide, af dels eget, dels köpt tackjern, hvar-

af hammarskatten utgöres med 60 skepp:d. Ma-
nufaktur-smide, äfvensom ett mindre jerngjuteri, är

nyligen privilegieradt härstädes. Bruket skeppar

på Hernösand och Stockholm och äges af W.
Enblom.

Forsell, Carl af, chef och öfver-direktör för

landtmäteriet (sedan år 1824), öfverste i arméen,

K. af W. O., R. af S. O., af Fr. Hed. Leg. och

af Preussiska orden Pour le Merite. Föddes d. 18

Mars 1783 på frälsegården Sköttorp i Skaraborgs

län. Fadern var kapiten vid Westgöthadals rege-

mente. Blef, då han lemnat krigsakademien 1800,
fendrik vid amiralitetet och deltog tre år efter hvar-

andra i då förefallande sjöexpeditioner; men använ-

des sedermera vid afmätningar i skärgården samt för

kartritningar. Var verksam vid 1809 års revolu-

tion, anställdes som adjutant först hos kronprinsen

Carl August, hvilken han åtföljde på dess resa till

Skåne, och skickades att till Stockholm öfverfora

underrättelsen om hans förtidiga död, samt der-

efter bos kronprinsen Carl Johan, intill dess F.

utbytte den militära tjensten mot det chefskap för

rikets landtmätert, han nu innehar. Känd genom
sin Statistik öfver Sverige, hvilken från år 1831

erhållit fyra upplagor, genom sin stora Karta öf-

ver Skandinavien och Statistiska tabetter dertill,

samt utmärkt såsom befordrare af flera nyttiga

anstaltar och inrättningar. Upphöjdes i adligt stånd

år 1817. Hans yngre broder,

Forsell, Jakob» född d. 31 Okt. år 1788 och

död d. 21 Ang. 1832, såsom löjtnant vid fortifi-

kations-korpsen med titel af öfverst-löjtnant i ar-

méen och R. S. O. Utgaf år 1818 en skrift, kal-

lad: Oväldiga tankar om Götha kanat (hvilken på
den tiden väckte mycket uppseende), och åtskilliga

afhandlingar i tidningar och tidskrifter.

VoraestrOin » ett jernbrok med masugn, räck-

och spikhammare, beläget i Gärdsrums socken af

Kalmar län, anlagdt på 1730-talet, af aktuarien

Forss och hör till friherrliga Adelsvärdska fidei-

kommisset, eller det af konung Gustaf III stiftade

baroniet Adelsnäs. Bruket har 3 härdar och 575

skepp.d privil. årligt smide af eget tackjern. Frälse-

smidet är 75 skepp.d. Äfven drifves bär någon

manufaktur-tillverkning. Skeppar på Westervik och

Stockholm. Hammarskatten är 5 skepprd. Ägare

frih. J. C. Adelsvärd.

Voreete (mythol.), rättvisans gud, son af Balder

ocb Nanna. Han var en sinnebild af frid, endrägt,

förlikning och vänskap. Hvarje tvist förmådde ban

•lita ocb om de hätskaste fiender framträdde för

hans domstol! gingo de derifrån såsom vänner ock

med helt och hållet försonade hjärtan. Han har
ett präktigt, på gyllene pelare hvilande palats,

benämndt Glitner. Eddan säger, i anledning deraf

:

"Glitner heter en sal;

Han bvilar på guldpelare,

Och är äfven täckt med silfver.

Der bor Forsete

De flesta dagar

Och bilägger alla saker" (tvister).

rorthammar, jernbruk, i Skinnskattcbergs soc-
ken af Westmanland. Se: Hed, jernbruk.

Voraheda, en socken, med Bredaryd och Torskin-
ge, belägen i Westbo bärad och kontrakt af Jön-
köpings län och Wexjö stift, 8| mil SAV. från

Jönköping. Kyrkan är byggd af sten. I socknen

märkes: Schedingsnäs säteri, 3 mtl. Var fordom
en bondby och kallades Rakeryd. Mot slutet af

17:de århundradet inköptes Rakeryd af öfverste

Scheding, hvilken, genom utbyte af säteri-egendomar

i Södermanland , fick säteri-natur härå. Den har se-

dermera tillhört slägterna v. Schaij, Sparre, Bratt

och Lilljenberg. Här finnes en rustkamroare, be-

stående af så väl äldre som nyare tiders gevär.

På ägorna anträffas ett stort stenröse eller kummel,
hvilket allmogen påstår fordom varit ett afguda-

tempel; troligast är, att på stället någon betyd-

ligare man i forntiden bl ifvit begrafven. Forsheda,

1 mtl. säteri, hvaraf den ena hälften kallas Bolla-

gården och den andra Kolabo. Fänestad-tund med
åldriga björkar, hålles af allmogen i helgd; men
de gamla träden äro kull blåste, utom 2:ne björ-

kar, och en mängd unga sådana uppväxa nu på
stället. Omkring 200 alnar i öster från lunden stå

en mängd små kullar, fordoro en begrafningsplats,

1 brännåldern. Uti de genom odlingar raserade

högarne har man funnit värjklingor, sporrar, bet-

selstänger, raennisko- och bästben, samt kolstybb.

Hos prosten herr Sven bär i socknen blef Sten

Sture d. ä. forgifven år 1503, af Danska drottnin-

gen Christinas lifmedikus, då Sture följt samma
drottning på vägen ur riket. — Socknen hör till

2 kl. konsist. pastorater och består af 21 mtl.

med 610 invånare. Dess area) utgör 12,705 tunnl.,

af bvilka 850 äro sjöar och kärr. Adr. Wernamo.
Vomitte 11 , Johan Henrik» apothekare i Lund

och R. W. O., fodd i Wenersborg år 1799, öf-

vertog ganska ung ledningen af sin faders apothek

i födelseorten, så att ban vid 18 års ålder hade

18 personer att försörja. Då detta vid stadens

brand år 1834 lades i aska, hade F. den olyckan

att dervid förlora sina samlingar, frukten af hans

lefnads mödor, ocb manuskriptet till ett större ar-

bete i toxikologien. Följande året sålde han apo-

theket i Wenersborg, och köpte år 1836 det i

Lund , hvilket ban ännu äger. Har utgifvit åtskil-

liga skrifter såsom: Om medicinalväxters odling

och Svenska väsldroguers insamlingstid; Om den me-
thod, som vid Cholerasjukans behandling anvdndts;

Organisk Pharmaci; Om Pharmaci-verket i Sverige;

Om Siberisk rhabarber, m. m.

Fonhem, en socken, med Wedum och Fullösa,

belägen i Kinna härad och kontrakt, Skaraborga

län och Skara stift, %i mil V.S.V. från Maries!»*,

Digitized by



138

¥id Weoera ock KkaeknHe. Kyrkan skeJI nra
byggd i lt:te århundradet och är af huggen sand-

sten. Den är tillbyggd och utvidgad area 1661

och 1762, så att den nu är ea prydlig och rym-

lig korskyrka. I socknen märkes: Arands (se det-

ta ord), 2 1 mtl. Det glasbrak som härstädes fun-

nits, blef nedlagdt år 1813. Intill medlet af 17:de

århundradet skall emellan Forshems ock Wedums
socknar varit en annex-kyrka Birhem, Bolum eller

Birom , hvaraf lemningar anno synas vid hemmanet

ödekyrka. En gammal sägen förmäler, att tveane

oense systrar byggt 2:ne intill hvarandra belägna

kyrkor Fullösa och Birhem. I Forshems s. k. stor-

gärde äro griftbögar öppnade för omkring tio år

sedan, då man deruti funnit kråkor, och äfven i

Forshems österäng i en mycket lång stenmur. Vid

hemmanet Sjörås, nära Wenern, der Forshems å

faller i sjön, träffas lemningar af ett slott, borg

eller skans, samt en stenlagd väg. Härifrån skall

man hafva bemtat sten till Forshems kyrka. Guld

och silfver har äfven funnits här i jorden. Man

har anmärkt, att omkring | mil från kyrkan växer

Taxus baccata, eller idegran. Socknen bör till 2

kl. konsist. pastoraten Den består af 23 £ mtl.

och har 1,200 invånare. Dess areal utgör 11,571

tunnl., af hvilka endast 50 äro sjöar och kärr.

Adr. Mariestad.

lTorsliolin, en fästning eller slott af detta namn,

omnamnes af Johannes Messenius i tredje tornen af

hans Scondia Illustrata, ibland de rikets slott, hvil-

ka, omkring år 1386, af konung Albrekt pantsat-

tes till det mägtiga riksrådet Bo Jonsson Grip.

Salvins, i sin förteckning på borgar, fästningar,

slott, m. m., tviflar på, att denna fästning funnits.

Tuneld deremot uppgifver, att nämnde fäste varit

beläget i Bersebo sockeo af Östergöthland , på en

holme vid bron öfver Rimforsa ström, der den

faller ur Åsunden i Jernlunden. Stället bar varit

förvaradt med en graf eller jordvall åt den sidan,

som vetter emot Rimforsa by, samt med en graf

på andra sidan.

VersltKlla» eller såsom dess namn fordom skrefs

och ännu af allmogen uttalas Vorsttla, en soc-

ken, med Resteröd, Ljung och Grinneröd, belägen

i Fräkne härad af Götheborgs ocb Bohus län, filf-

syssels norra kontrakt af Götbeborgs stift, J mil

S. från Uddevalla, vid bafvet. Socknen hör till 2

kl. regala pastorater och bar 2,860 invånare. Den

består af 50 £ mtl. Forshälla socken har den bä-

sta jordmån i pastoratet. Stora och rika skogar

finnas i fjälltrakten öster ut, ocb högst få gårdar

sakna tillräcklig husbehofsskog. Hafslemningar fö-

rekomma i stranddalarne här och der. Mest för-

tjent af uppmärksamhet är den skalbank, som träf-

fas vid gården Funneshult uppe i fjället. Af en-

skildtas gårdar utmärka sig de välbebyggda östmål

och tiessleröd Den förra, 1 mtl. frälse, är den

prydligast bebyggda i häradet, med stor trädgårds-

anläggning och god jordmån. Kyrkan, belägen på

en höjd vid Forshälla-dalen, uppbyggdes 1765,

sedan den gamla kyrkan föregående år uppbrunnit.

Invändigt är bon så fattig som möjligt; men på
det hon åtminstone måtte hafva något, som kan

ådraga sig uppmärksamhet, har man inom
aUarrmgen uppbyggt stolar för ståndspersonerna, en
inrättning, hvilken troligen förgäfves sökes på något
annat ställe i hela vida verlden. Uti choret i Fors-
hälla kyrka blef länsherren öfver Elfsyssel, Jon Droa-
ning, nedstucken med ett spjut af den utaf honom
grymt förolämpade bonden Trond, omkring 1204.
Den så kallade Linjerns kyrka, längst uppe i fjället,

skall bestå af grundmuren till ett litet fyrkantigt

stenhus, bvilket allmogen tror vara bygd t af troll

och sedermera bebodt af röfvare. Dessa, till an-
talet 16, utom en prest, den de höllo fången,

skola hafva blifvit röjda genom de färska spåren

af ett dem tillhörigt svinkreatur, hvilka en bonde
varseblef i snön, hvarpå röfvarena, efter ett hård-
naekad t försvar, grepos af allmogen en söndags-

eftermiddag och fördes till Bohus, der de aflifva-

des. Den väg, som nn leder förbi Forshälla kyrka
uppåt Stenshult, kallas Kamans-vägen , efter en
Polsk baron Kaman, ägare af Kållerö bruk på
Dahl, hvilken först lät upprödja denna väg. —
Socknens areal utgör 29,415 tunnland, af hvilka

1,050 äro sjöar och kärr. Adr. Uddevalla.

Förslits» Sigfridna Arontu, professor i fysi-

ken och astronomien vid Upsala akademi, sedan

kongl. astronom, kyrkoherde vid Riddarbolms för-

samling i Stockholm, sist kyrkoherde i Ekenäs uti

Finland och död i sin födelsestad Helsingfors år

1637, troligen omkring 80 år gammal. En utmärkt
mathematikus, Sveriges förste egentlige astronom,
samt utgifvare af de äldsta Svenska almanackor;
men mest känd genom sitt grubblande i astrolo-

gien och chiroraantien, hvari han alltför mycket
tillhörde sin tid. Denna hans böjelse ådrog ho-
nom äfven flera missöden. Så skall han hafva för-

utsagt Carl IX:s olyckliga fälttåg i Lifland år 1605
(se slaget vid Kerkholtn), öfver hvilken profetia

Carl så förbittrades, att ban lät lägga honom på
sträckbänken. Denna skändliga behandling förnya-

des mot honom, då han vågade tadla Tegels och
hans gelikars yppiga lefnadssätt, hvårföre ban an-
klagades för en sammansvärjning till Sigismnnds
förmån. På riksdagen i Nyköping blef han lik-

väl frikänd och tilläts, såsom skadestånd, begära
något embete, då ban anhöll om det minsta pa-
storatet i riket. Han blef nu kyrkoherde i Eke-
näs, men med en tillagd årlig donation af 50 tun-

nor spannmål. Hans fortsatta spådomar, af hvilka

åtskilliga berättas hafva slagit in, väckte likväl

stundom förargelse, och man yrkade hans skiljan-

de från embetet, jemte befallning att afsvärja sin

vidskepelse. Han har mycken förtjenst om utgif-

vandet af mera felfria geometriska kartor än man
före honom ägt. Har författat en skrift, kallad

Menskliga lifvets spegel, hvilken utkom i Greifewald

redan 1582, Almanackor för 9 år; Prognostica för
i6 år; Beskrifning öfver resan till Lappmarken år
{600; Berättelse om Cometer; Esras tredje och /Jer-

re Bok försvenskade; Mineralogien , m. m.
Porskål, Peter, föddes år 1736 i Upland, der
hans fader då var kyrkoherde, innan han flyttades

till kyrkoherde-beställningen i Finska, och därifrån

till Maria församling i Stockholm. Den ange Per
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ter studerade nafarathistorieii och filosofien, hvilka

båda vetenskaper voro bestämda att, hvardera på
sitt sått, göra honom namnkunnig. En akademisk

afhandling, hvari han yrkade de för den tiden

ovanliga satserna om allmän politisk frihet, tryck-

frihet, näringsfrihet och upphörandet af privilegier,

men hvars tryckning det akademiska konsistorium

förbjöd, förmådde honom att deröfver besvära sig

hos kansli-kollegium. Den Latinska besvärsskrif-

ten ansågs skrifvea i så djerfva ordalag, att kol-

legium återsände den till författaren. F. öfver-

satte och tryckte den likväl , hvilket medförde obe-

hagligheter både för honom och censorn, som med-
gifvit tryckningen. Denna förföljelse visade honom
tydligt, att han, åtminstone för närvarande, icke

i fäderneslandet hade att vänta någon lycka och

befordran. Han antog således med nöje det an-

bud, som gjordes honom från Danska regeringen,

att åtfölja den lärda expedition, hvilken skulle på
dess bekostnad afgå till Orienten, att der samla

åtskilliga kunskaper, tjenliga till vägledning vid

en förbättrad bibelöfversättning. Under en resa i

Tyskland hade nemligen Forskål gjort bekantskap

med åtskillige dervarande lärde och af den namn-
kunnige Micbaelis blifvit rekommenderad, att sluta

sig till nämnda sällskap. Med denna rekommenda-
tion förenade Linné sitt förord, och ehuru åtskil-

liga hinder lades i vägen för hooom — bland an-

dra förhölls hans pass i flera månader af stats-

sekreteraren — kunde han likväl om sommaren
1760 begifva sig till Danmark. Resan anträddes

i Februari 1761, ombord på ett Danskt örlogs-

skepp, Grönland. Sällskapet besökte några Greki-

ska öar, Konstantinopel och derifrån Egypten samt

Arabien. Forskål slöt sig isynnerhet till Niebuhr,

en Dansk fortifikations-officer, sedermera ryktbar

genom sin beskrifning öfver resan, och hvilken

samlat och utgifvit hans efterlemnade antecknin-

gar. Luftstrecket, det trägna arbetet och ännu

mera förtrytelsen öfver infödingarnes snålhet och

okunnighet, som ofta ådrogo de resande olägenhe-

ter och inskränkningar, hvilka hans ömtåliga lyn-

ne ej kunda fördraga, verkade ofördelaktigt på
hans helsa och han insjuknade i Tais i Arabien.

Han måste likväl fortsätta resan, ehuru, i följd

af sin svaghet, fastbunden vid kamelryggen, samt
anlände sålunda d. 5 Juli till staden Jerim, der

han afled d. 11 i samma månad, endast 27 år

gamma). Utom den ofvannåmnda politiska Dubia de

PtindpHs Philosophicc recentioris
,
utgöras hans efter-

levande skrifter af: Descriptiones Animaiinm etc.

fe in itinere orienlaH observavit Petrus Forskål;

icsmes Natural. t* itinere orienlaH atre incha* KSa\
IHebukr ; m. fl.

VeMmlmmel , Jehan, född i Jemtland i Fors aoc—

ken år 1754, död i Stockholm år 1809, profes-

sor Tid målare- och bildhuggare-akademien, en

skicklig målare och modellör. Hans förnämsta ar-

bote* åro: en stor tafla, föreställande Gustaf m,
bvflkea köptes af dess gemål, och nu lårer finnas på
Fröte** i Upland; en annan föreställande Gustaf IV
Adolf och drottning Fredrika Dorothea Wilhelmi-
na; en sådan feiettaJtande en fröken Piper, som

strör blommor på sm aflidna systers graf; en bröst-

bild af Linné, gjuten i brons, o. s. v.

FonlMi, Saaoaef , utgnf år 1793 tvenne pro-
saiska skrifter kallade, den ena: Sanningens röst

och den andra: Chsantms hfsång öfver Yppigheten

vek Dårskapen, bestraffad genom förnuftet, madri-

fal, hvilka på sin tid väckte något uppseende.

Den förra bedömmes af Hammarsköld, såsom "icke

utan värma i stilen och upphöjning i diktionen."

Författarens lefnads-omständigheter äro obekanta.

FonnMHt, en socken, belägen i Frösåkers härad

af Stockholms län, Olands och Frösåkers förenade

kontrakt af Upsala stift, 2 mil N. om Östhammar,
vid saltsjön. Socknen hör till 3 kl. patron, pa-

storater och patronat-rätten tillkommer ägaren af

Forsmarks bruk. Kyrkan är uppbyggd på fram-

lidne H. Ex. grefve S. af Ugglas* bekostnad, och

grunden dertill lagd år 1794, af dåvarande konun-

gen, som nnderskref en berättelse derom, tillika

med H. K. H. hertig Carl af Södermanland, hvil-

ket dokument förvaras vid kyrkan. Invigningen

skedde år 1800, af erkebiskop v. Troil. Den är

byggd efter professorerna O. S. Tempelmans och

L. Masreliers ritningar. Här märkes dessutom:

Forsmarks egendom, Forsmarks bruk ocb Gräsön

(se dessa ord). Socknen består af 1 1 f7 mtl. och

har 947 invånare. Dess areal utgör 10,576 tunn-

land, af hvilka 1,500 åro sjöar och kärr. Adr.

Tierp.

Vorsmarfi , ett jernbrok och egeodom i Upland

och Stockholms län. Egendomen består af 6 mtL,

med en af de betydligaste åbyggnader i riket,

grundlagde år 1767 ocb färdiga 1774, med vac-

ker borggård, omgifven af jerngaller och stor

Engelsk trädgårds-anläggning. Bruket är det äld-

sta af Dannemora-verken. År 1570 tillhörde stäl-

let bergsmän och bestod af 3 smärre hamrar, för-

modligen för Osmondsjern. Ombyggdes sedan och

indrogs till kronan. År 1613 erhöll P. v. Bin-

ningen befallning, att här gjuta lod och krigsred-

skap; pantsattes s. å. till enkedrottningen Christina,

arrenderades 1624 af utländska köpmän, bvaribland

De Besche och Rochette, till hvilka det såldes af

drottning Christina år 1646. Georg De Besche

och hans systerson Adelsvärd voro närvarande här,

då Ryssarne uppbrände bruket. Dess ägare hafva

sedermera varit frib. Grundel, lagman Wattrang,

J. De Geer, A. De Geer, F. Jennings och Rob. Fiu-

lay. John Jennings erhöll det år 1762 och dess

enkefru sålde det 1780 till landshöfdingen frib. af

Egg»»? bvars son exc. grefve G. af Ugglas nu är

ägare af bruket och egendomen , och gjort Därstädes

betydliga uppodlingar. Bruket har kostbar åbygg-

nnd, tvenne valon-bammare och 4 härdar, samt

2,875 skepp:d privil. årligt smide, af eget tack-

jern. Hammarskatten är 28 skepp:d 15 lispri.

Kolbehofvet är 9,000 lister årligen. Manafaktur-

smide Innes der äfven. Bruket skeppar på Stock-

holm. Smidesstämpeln visar F. inom en cirkel.

rennhs, ett jernbruk i Alsters socken nf Werm-
mnds lin, anlagdt år 1628. Har 1 härd och 490
skepp* privil. årligt smide, af köps-tackjcru. Barn-

martkaUen år 4 skepp* Skeppar på Götbeberg.
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Ägare: G. Berggrens sterbhusdelägare. Smidet-

stämpeln: J R, inom en cirkel.

Vorsselius» liars, född år 1653 i Westergöth-

land, död d. 2 Jan. 1728, såsom prost och kyrko-

herde i Alingsås, hvilket erabete han då innehaft

i 30 år. Han röjde för sin tid ovanliga skalde-

anlag, särdeles på Romarenas språk, och rekom-
menderades år 1680, då han var konrektor i Gö-
theborg, hos Carl XI, som lofvade sörja för hans

befordran , och dervid till och med åsidosatte gäl-

lande författoingar, emedan han befallte konsisto-

rium i Skara att gifva honom Tnnhems pastorat,

antingen det vore regal t eller icke. Konungen lä-

rer likväl sedermera hafva insett sitt misstag; ty

han gaf vika för gjorda föreställningar, och F.

fick tills vidare nöja sig med poes. och hist. lek-

toratet i Götheborg.

Forssell, Christian IHdrllt, Sveriges no lef-

vande förnämste kopparstiekare , föddes i Skåne år

1777, och ernade i början egna sig åt medicinens

atndinm ; men insåg snart , att denna ej erbjöd det

rätta fältet for utvecklingen af hans naturanlag,

hvilka drogo honom åt den bildande konsten , sär-

deles åt gravyren. Dennas elementer inhemtade han

först hos en guldsmed i Holland och fortsatte se-

dan sina studier i Paris, der han egentligen gjor-

de sig ett namn, och bland andra graverat flera

plancher till det stora verket öfver Egypten. Hem-
kommen till fäderneslandet bar hans grafstickel

lemnat en mängd arbeten, hvilka stadgat hans rang

bland tidens störste gravörer. Ett af de populä-

raste och allmännast spridda bland dessa är: Ett

år i Sverige.

Forssell, Olof Hansson» kyrkoherde i Öster-

Wåhla församling i Upland, theol. doktor och pro-

fessor, L. af N. 0., född d. 22 Sept. 1762 i Jerfsö

socken i Helsingland och död d. 9 Nov. 1838. När

fadern, då komminister i Delsbo, dött år 1773

och lemnat sin enka i knappa omständigheter, un-

derrättade denna sina söner, att hon icke förmådde

besörja deras studier, bvårföre hon ville råda dem

att öfvergifva lärdomens bana. Den yngre 11-

årige sonen, Olof, yttrade då: "nej, läsa skall

jag, om jag än skall tigga mitt bröd." Till den-

na ytterlighet tvangs han väl icke; men likväl

hade han ännu långt in i manna-åren att kämpa

mot mycken brist och många svårigheter, dem

han likväl besegrade med det mod och den

fasta beslutsamhet, som röjer sig i det ofvan-

nämnda svaret. År 1777 kunde han redan blifva

student; men först elfva år senare magister och

1790 astronomie docens i Upsala. Här var han en

af de verksammaste medlemmarne i de konventer,

som höllos af de studerande, och hvari ett varmt

frihetsnit uttalade sig, hvilket snart väckte rege-

ringens farhågor, så att de forbjödos. Emellertid

hade han sjelf, vid ett företräde hos bertigen-re-

genten, forvärfvat dennes ynnest, så att han, som

ett år förut blifvit informations-adjutant vid ar-

tilleriet i Stockholm, år 1794 blef adjunkt vid

den nystiftade krigs-akademien på Carlberg och

1796 math. lektor derstädes. Har uppgjorde han

år 1797, tillika med dåvarande instruktions-of-

ficern, sedermera presidenten i krigs-kollegium

,

af Tibell, planen till krigsmanna-sällskapet, hvar-

af sedermera uppstod krigs-vetenskaps- akademien.

År 1805 lät han prestviga sig och erhöll år

1808 Hudiksvalls och Idenors pastorat, hvar-

ifrån han år 1824 flyttades till Öster-Wåhla.

Hans förstånd var lika ljust som bans framställ-

ningssätt redigt och enkelt, och båda voro ut-

trycken af hans lynne. Härmed förenade sig en
ovanligt stark helsa, som aldrig afbrutits af nå-
gon sjukdom förr än den sista, hvilken lade ho-
nom i grafven; men egentligen ej var annat än
krafternas småningom aftagande. Bland bans skrif-

ter anmärkas : Algebra för begynnare
f
Lärobok i aritk-

metiken och Försök titt en förbättrad öfversättning

af profeten E*aia.

Vorssenius , Anders Henrik» biskop i Skara

från 1767 till 1788, då han afled i sitt 82:a år,

K. af N. O., hade förut varit andre theol. lektor

i Skara och kyrkoherde i Winköl, en from, lärd

och foglig man, var preste-ståndets talman vid

Riksdagen 1771—1772 och underskref som sådan

sistnämnda års regeringsform.

Forssjtt» ett jernbruk i Stora Malms socken af
Södermanlands län, anlagdt år 1749. Bruket har

4 härdar och 2,000 skepp:d privil. årligt smide

af eget tackjern med 20 skepprd hammarskatt.

Här finnes äfven en stålugn, jemte spik- och diverse

manufaktur-smide. Detta ställe är frikostigt gyn-
nad! af naturen genom sitt läge. Det tillhör frib.

G. C:son Bonde. Skeppar på Stockholm. Smides-
stämpeln Z inom en cirkel.

Förstena» 2 mtl. säteri, i Tunhems socken af

Westergötbland. Detta säteri tillhörde fordom Tor-
stensonska eller Forstena-slägten. Här föddes, d.

17 Aug. 1603, fältmarskalken grefve Leonard Tor-
stensson. Egendomen reducerades till kronan un-
der 17:e århundradet. Den är nu majors-boställe

vid kongl. Westgötba-Dals regemente. Stället bar

ett vackert stenhus, med 2 våningar.

JForstena-slttgien. Denna ätt , från hvilken Tor-
stenson härstammade, anses leda sitt ursprung från

en Herr Hans i Todene, hvilken lefde omkring år

1440. Den innehafver N:o 2 på riddarhuset bland

adelsmän; men redan 1347 omtalas en Peder Lind-

ormsson af denna slägt såsom riksråd, ocb 1402
en Thure Jönsson, hvilken var lagman i Wester-
götbland ocb på femtedag Pingst höll ting i West-
bo härad af Småland.

Forsvik » ett jernbruk i Undenäs socken af Skara-

borgs län, vid Götha kanal, der den ingår i Bot-

tensjön
, £ mil från Wettern , bar vacker belägen-

het och är grundlagdt år 1686 af Anthoni v. Boji,

som s. å. erhöll privilegier derå. Bruket har 4
härdar ocb 2,120 skepp:d årligt privil. smide af

eget eller köpt tackjern. Hammarskatten utgöres

med 20 skepp:d och frälsesmidet uppgår till 120
skepp:d. Dessutom finnes här spik- och annat ma-
nufaktur-smide med obegränsad tillverkning. Bru-

ket skeppar på Götheborg. Äges af intressenter

och disponeras af J. IL Troselius. Bruksståmpein

visar F öfver W inom en cirkel af punkter.
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åTmvavtli, en tåteagård om 1 mtl., i Uudeoäs soc-
ken af Westergöthland. Har vacker belägenhet

vid eo vik af Bottensjön , midt emot Forsviks bruk.

Har tiUhört slägterne Blå, Tre Rosor, Rosensköld,

Boy och Tham.
V*>ra», ett Latinskt ord, hvilket betecknade den

öppna plats i Rom, hvarest folket samlades i stats-

angelägenheter, der lag skipades, o. s. v. Deri-

från har benamningen öfvergått i vårt språk, och
betecknar detsamma som domstol eller offentlig

myndighet. Laga fornm for någon viss sak bety-

der således den domstol, hvilken åger att upptaga

ett ifrågavarande mål. Om en person anklagad för

brott, instämmas för en annan domstol, an den,

inom bvars område brottet är begånget, så är han

stämd för olaga fornm; likaså om en juridisk frå-

ga upptages af forvallande myndigbeter, o. s. v.

Att njuta sitt rätta forum och ej dragas derifrån,

är en förmån, hvilken blifvit ansedd af den vigt,

att den i sjelfva regeringsformen blifvit Sveriges in-

vånare försäkrad ($. 16 R. F.). För öfrigt kan forum
vara olika, antingen efter sakernas eller personer-

nas olikhet. Det senare, eller att vissa personer

äga ett privilegieradt forum, hvarigenom de undan-

tagas från allmän rättegångsordning, äger blott

obetydligt rum i Sverige. En sådan förmån till-

hörde gamla feodalförhållanden, hvilka dels aldrig

funnits i Sverige, dels fallit undan för den växan-
de jemlikheten. Likväl utgör hofrätten ännu ett

privilegieradt forum för ridderskapet och adelns

ledamöter, men blott i vigtigare fall. För vissa

saker finnas deremot serskildta fora, såsom sjö-

Arsäkrings-öfverrätten för dithörande mål, m. fl.

Så är ock högsta domstolen forum i frågor om
återgifvande af försuten tid , om meddelande af in-

teckningar i fidei-kommisser, m. m. Likaså är ägodel-

ungs-rätten forum för skiftesfrågor, o. s. v. Des-
sa egna fora äro dock under senare tider förminska-

de, särdeles genom frånskiljande af en mängd dora-

atolaärender från de förvaltande verken.

VMforo»* Se: Pkotpkoros.

Pesle, en socken, med Lockarp, belägen i Oxie

härad och kontrakt af Malmöhus län och Lunds
stift, i mil S.S.O. från Malmö, vid bafvet. Aka-
demien i Köpenhamn har i fordan tider haft pa-
tronats-rättigheten till denna församling. Inom Fo-
ate bys ägor skall år 1420 funnits ett kronosäteri,

tiBäfveatyrs detsamma som nuvarande kornettsbo-

stället, hvarest ännu finnas märken efter vallar

och grafvar. I öster från samma by synas graf-

var och vallar, som omgifvit en der anlagd gård,

Skofhoimen kallad, hvilkea blifvit i grund förstörd,

tan att historien lemnar säker upplysning när

sådant skett Socknen hör till 2 kl. reg. pasto-

rater och består af 17 mtl. med 710 invånare.

Dess areal åtgör 2,569 tonaland, af hvilka endast

8 äro sjöar och kärr. Adr. Malmö.

fan, en socken, med Håby och Svarteborg, be-

lägen i Tenge härad af Götheborgt och Bohus län,

Wikomes kontrakt af Götheborgs stift, 1 J mil

1*.V. från Uddevalla, vid bafvet. Denna i många
afseenden utmärkta socken utgöres af den södra

och vackrasto dalen af Tunge härad, och förekom-

mer ofta i fortsagorna under namnet Fors, På
socknens område ligger HåetekuUan , en af de

högsta punkter i länet, och bar derföre varit be-
gagnad vid de nyligen anställda triangel-mätnin-

garne. Sjelfva fjällets namn är Hdsteakedei , hvil-

ket det fått af de kappränningar, som här fordom
blifvit anställda, då marknad hölls på detta ställe.

Vid Gnllmarfjordens innersta ända är marknads-
platsen Sanéen belägen, hvarest årligen d. 15 Sept.

hålles en ganska liflig kreaturs-marknad. Stället är

bebygdt med några få trådbus. Fråga uppstod år

1806, att här uppbygga den då afbrunna staden

Uddevalla. En Qerdedels mil norr om Sanden kom-
- mer man till det, icke mindre för sitt natursköna

läge, än för sina historiska minnen ryktbara QvisU

rum (se detta ord). Stället är tingsplats för So-
tenäs, Stångenäs, Tunge och Sörbygdens härader.

Säterier och utmärktare gårdar inom socknen äro

:

Saltkällan, frälse-såteri om 4£ mtl., fick för om-
kring 100 år sedan säteri-frihet genom transport

från Torreby, äger ett naturskönt läge vid Gull-

marfjorden, har tillhört slägterne Ascheberg, Vir-

gin, Westfelt och äges nn af öfversten, frih. G.

Åkerhjelm. BrÅland ,
militim-boställe, 2 mtl. kr.

säteri, har en historisk märkvärdighet för det be-

kanta middagskalaset, som hölls härstädes 1788,
samma stund affären vid Qvistrum tog sin början.

Munkedal
,
jernbruk (se detta ord). Torreby, 1 mtl.

frälse, med underlydande if mtl., tillhörde fordom

Rutger v. Ascheberg, hvilken på detta sköna ställe

ofta njöt en kort hvila ifrån de många bördor,

dem hans konungs förtroende och hans egna för-

tjänster pålagt honom. Hans minne lefver ännu

i denna nejd, och vidskepelsen tror, att han

stundom, vid midnattstid, anländer uti en med ett

svart vränskaade spann förespånd vagn , för att be-

söka sitt fordan ålskliagshem. Egendomen tillhör-

de sedan slägterne Liljeböök, Meck, Virgin, Teg-
nér, Bonde, Schultsen, Åkerbjelm samt löjtnant

Tham, hvars enkefrn för närvarande är ägarinna

bäraf. Foss kyrka är belägen på en höjd, icke

långt ifrån stora landsvägen. Sitt nuvarande ut-

seende erhöll hon genom en ombyggnad på 1730-
talet; men sidomurarne tillhöra sannolikt den Fors

kyrka, hvilken nf Sturleson omtalas redan år 1157.

Invändigt är denna helgedom ganska enkel. Bland

allmogen finner man ännu en fornsägen bibehål-

len, om det år 1157 här timade dråpet på Nor-
ske konungen östen Raraldsson. Folksagan och an-

dra omständigheter styrka härstädes noggrannheten

af Sturlesons förtäljanden om denna tilldragelse.

Sedan han beskrifvit konungen* afrättning, tilläg-

ger han ibland annat följande: "Liket blef fördt

till Fors, och stod om natten under backen, söder

om kyrkan, lian begrofs i Fors kyrka, och baas

lägerstad år midt på kyrkogolfvet; öfver grafven

breddes en med fmesar prydd matta, och han an-

sågs sedan för helig. Der han blef aflifvad, och

hans blod rann ned på jorden, uppsprang en käl-

la, och en annan under backen, hvarest hans lik

stod öfver natten. Af dessa båda källor trodde

många sig fatt bot för sina bräckligheter, och

Wikväriame berätta, att många järtecben skedde
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på koug östens graf, tiH dess fann fiender ©re-

nade den med en soppa, som var kokad på hund-

kött." Begge dessa bår omaåmada kållor kåaaer

man åaao, och båda hafva intill våTa dagar varit

offerkällor. Den ena af dessa, som år kringbyggd

och äger elt förträffligt vatten, kallas ömsom &t

Ostens och Helga Korskålla, och anträffas under en

kulle, hvilken, till minne af keag Östens der verk-

ställda afrättning, änna kallas Galgeberget. Den an-

dra källan, Skåren eller Skårkålla benämnd, som

troddes hafva upprunnit der liket stod öfver nat-

ten, igenfinnes verkligen, såsom 8tnrleson säger,

änder backen, sydvest om kyrkan. Nära invid

denna källa ligger uti åkern en fyra alnars lång

sten, icke olik ett likkistlock; och folksagan för-

mäler, att det var jnst på denna sten kung östens

döda kropp blifvit upplagd, medan tillrustningar-

ne gjordes för begrafningea. Efter sjelfva graf-

ven kan naturligtvis icke nu finnas någon lemning,

då kyrkan sedan den tiden blifvit så godt som om-
byggd; men det är sannolikt, att förr än detta

skedde, eller ännu i början af förra århundradet,

både griften och måhända äfven benen af det ömk-
liga helgonet varit tillfinnandes. På Stora Foss

ägor och å Bergs utmark har varit en större grift-

plats, af hvars många högar dock numera endast

återstå 9. Den största af dessa, hvilken likväl har

endast 70 steg i omkrets, kallas Spelehögen, och för-

täljer sagan, att fordom skall deruti hörts en natt-

lig musik, hvilken så tjuste vandraren, att han

stod som fasttrollad vid högen, till dess solen rann

npp, och de sällsamma tonerna tystnade. På Fale-

by ägor finnes en kulle, kallad Korsborg (se det-

ta ord). Vid Foss hölls stundom i fordna tider det

stora tinget med länets allmoge, och ännu oftare

med inbyggarne i den norra delen. Foss lagthing

omtalas derföre i den gamla Norska lagboken, och

var en benämning på Wikens lagsaga, som bibe-

hållit sig ända till senaste tider. Ännu hålles lag-

mans-tinget för Bohus län bär i socknen på Qvist-

rum. Socknen hör till 1 kl. reg. pastorat och be-

står af 56 i mtl. samt, har öfver 3,000 invånare.

Jemte begge annexerne utgör den hela Tunge härad,

och har ensam en areal af 21,546 tonni., af hvil-

ka 584 äro sjöar ocb kärr. Adr. Uddevalla.

Foiier , Herman, antogs af konung Gustaf I

till dess myntmästare i Stockholm. Konungen gjor-

de med honom ett kontrakt år 1527, som 2:ne år

derefter förnyades, enligt hvilket han skulle slå

"rundt mynt, örtuger och half-örtuger, eller fyr-

kar." Af sitt eget silfver tilläts honom slå "små
hola Penningar", så goda, att en vägen mark höll

2 lod och 1 qvintin fint silfver. Han fri kallades

från alla utlagor i "Riksens stad Stockholm", skul-

le för ingen stå till rätta utan för konungen sjelf

,

och hans tjenare för. ingen annan ån för honom.
Den som begick öfvervåld emot honom eller hans

tjenare hade förbrutit lif och gods. Två gånger
om året skulle han afgifva räkenskap; silfret skul-

le han emottaga af konungen, Äc.

k?ost1»rttdralaa> Detta var en gammal Germa-
niskplagsed, hvilken hölls i stor helgd. Fostbrödra-

laget rådde måhända ursprungligen mellan dem.

tom ifråa barndomen blifvit uppfostrade tiOaaav»

mans, avaraf de benämnas fosterbröder; men ia-

gicks sedermera ofta mellan sådana, som i strid

pröfvat bvarandras styrka ock mod. Redan Beto-

dotus berättar, att denna sed funnits hos Schy-

terne och beskrifver den sålunda: "de gjuta via i

en stor lerkruka, blanda deri sitt Mod, sedan de

med en knif eller ett svärd afskurit någon del af

sin kropp." Lucianus omnämner detsamma, med
den skillnad, att "de doppade spetsarne af sina svärd

i blodet, lyftade dem i vädret och svuro en ed,

hvilken aldrig kunde lösas." I Norden ingingo mån
fostbrödralag på det sätt, att de lösskuro ea bred

torf-remsa, så att ändarna sutto fasta i jorden,

och opplyftade remsan på spjut. Derpå gingo

begge mäanerne derundér, sårade sig och läto sitt

blod flyta tillsammans i mullen. Härunder knä-

böjde de och svuro: "att hvar skulle den andra

hämna, de skulle äga all egendom gemensam, och

den som längre lefde skulle uppkasta hög åt den

aflidne fosterbrodern, och nedlägga deri så myc-
ket gods, som kunde väl anstå. Sedan skulle den

öfverlefvande sitta 3 nätter hos den döde på hö-

gen; men kunde sedan fara bort dit han ville."

Denna ed hölls helig hos de gamle och ej en gåag
döden npplöste fostbrödralagets band; ty derefter

följde hämnden på hans mördare. Nästan i alla

gamla berättelser träffar man tvenne fosterbröder

tillsammans; ty en man utan trogen vän liknades

vid "trädet som står vid gården, och snart för-

torkas, utan skygd af bark och blad." (Håvamål.)

fosterbarn , Fosterrttraldrar , äro begrepp,

hvilka i Sveriges äldsta folklif voro af stor vigt

Det var då en vanlig sed, att föräldrar satte si-

na barn att fostras i fremmande hus och der lära

sig en friboren mans idrotter. När det således i

gamla sagor talas om fosterfader, följer ingalunda

derutaf , att den som hade en fosterfader varit ett

värnlöst barn, upptaget af barmhertighet. Tvertom
hade konungars och mägtige mäns barn fosterfäder.

Exempel äro Ingiald Dlråda, uppfödd hos Svipda-

ger, ocb konung Harald Hårfagers yngsta son Hå-
kan, uppfostrad i England. Denne sistnämnde ka-

de en konung till fosterfader, likasom till verklig

fader, hvilket torde hafva varit mindre vanligt;

ty det förtaljes, att då konung Adalsten i England

blifvit lockad att knäsätta Harald Hårfagers bara

och därigenom tagit det till fosterbarn, ansågs han

derraed hafva gifvit den Norske konungen ett tec-

ken nf undergifvenhet. — I våra dagar kallar anan

ej den fosterfar, som i sitt lins uppfostrar frem-

mande barn. Endast vårdaren af sådana bara, hvil-

ka sakna eget föräldra-beskydd eller också hvilkas

föräldrar öfverlemnat dem med all sin rätt och
pligt åt andra, få namn af fosterföräldrar. Lag-
stiftningen har med vissa friheter gynnat fattiga

barns upptagande till fosterbarn. Serskildta före-

skrifter finnas i detta fall för dem, som uttaga barn

från barnhusen, och för dem, hvilka upptaga andra

barn. Tjänstehjons-stadgan innehåller befrielse från

bevillning för upptagne barn. En annan klass af

fosterbarn uppkommer, då föräldrar öfveriemna si-

na barn åt annan man till vissa års tjenst» esnot
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«Hkor att de umfereella* af honom. Stt sådant

eltal kan lagligen äga ron; men medför icke sam-
ma friaeter» som verkligt fosterföräldraskap, med
undantag af de (all, då föräldrarna icke blott lem-

sal bort sina bara, »tan äfven, genom sin bräck-

lighet, skulle vara nr stånd att försörja dem.

sFoeterfcroder* Se: Fostérödraiag.

Vmtoirp, en sätesgård i östra Wingåkers socken

af Södermanland, 6| mil från Nyköping, 2 mtl.

Dar förnt tillhört slägten Koskull och innefattas i

dastorps fidei-kommiss.

aToetre* Så kallas barn af trälinna, födt hemma
i husbondens gård. Det hölls något mildare än

träl eller annöthuger, och ansågs i vissa fall till-

höra slägten. Ungefär samma förhållande var i

Rom mellan verna (hemfödd träl) och scrvus.

Vot. Fotens mått (} aln) skall vara sådant, att

den längd som en pendel vid hafvets yta och i

lufttomt ram, vid Stockholms latitud, under sin

svängning på en sekund beskrifver, svarar emot
3,3505574 sådana. En fot =- 2 qvarter = 12 verk-

tum å 12 linjer, eller 10 decimaltum å 10 linjer;

36,000 fot utgöra en Svensk mil; 18 fot utgöra

en stång, den Dalkarlarne begagna vid sina arbets-

måtuingar.

aFertauifflM. Med detta namn betecknar Sjöborg, i

Samlingar för Nordens fornälskare , ett slags sten-

aättningar, till hvilket den liknande formen gifvit

anledning. Fotanglarnes inböjda sidor kallas bågar,

och deras sammanfogaingar kunna antingen, liksom

trekanternas, vara spetsiga vinklar, ofta med vin-

kelstenar, eller bredare såsom halsar, då de stun-

dom föreställa menniskofigurer med utsträckta ben

och lemna rum åt måhända ursprungligen der bil-

dade hufvud och fötter. Dessa trenddiga min-

nesmärken, skilda från den rätliniga triangelfor-

men, äro hittills ganska litet kända. De finnas

endast af kullersten, och hafva stundom armar.

Det är ej mindre svårt att bestämma ändamålet

med dem, än med de öfrige kullerstens-formerna.

Voterla?» slaget vid. (Se: Nilsson, Magnus.)

sPertfolket utgjorde tvifvelsutan i äldsta tider

bufvudstyrkan af den krigshär, som försvarade fä-

derneslandet. När medeltidens ridderliga begrepp

följde på vikingatågens tidehvarf , kom äfven i Sve-

rige krigstjensten till bäst i större anseende, och

grundade frälsefriheten , hvaraf Sveriges adel upp-

eted. Men bondehären var dock ännu alltid fot-

folk. Uoder de Gustaviaaske koanngarne uppsat-

tes fotfolket huvudsakligen genom utskrifningar.

De på detta sätt sammansatta korpserna kallades

landsknektar ; men dessutom funnos äfven konun-

gens géräsknaktar och en érabanle-fenika , hvilka

kegge trupper utgjorde ett slags lifvakt. Solda-

terne underböllos med fri förtäring och en viss

lön. Bären var således besoldad och bildades ej

genom värfning, utan genom tvungen utskrifning,

så mycket mera som fogdarae, jemte krigsbefälet,

tämligen godtyckligt utsågo de karlar, b vilka skul-

le itskrifvas. Stundom togos äfven besutne bön-

der, hvilka då emot krigstjenst erhöllo frihet från

•tskylder. Konung Johan III» ordning år 1677
skulle hestimma krigstjenst-skyldigheten t

frikaUa-

de åtaUOiga klasser derifråa och stadgade i all-

mänhet, att ingen under 20, ej heller öfver 40 år

gammal skulle få utskrifvas. Ifrån utskrifningar

var ock ridderskapet och adeln befriadt inom en

mQ ifrån sätesgårdarne, hvilken frihet föranledde

mycket missbruk, då adeln sökte utsträcka den

äfven till förlänings-bönderne, ocb slutligen emot-

tog inom frihetsmilen fremmande krigstjenst-skyl-

diga personer, hvilka på detta sätt, under beskydd

af adeln, undandrogo kronan sin arm och sitt svärd.

Under Carl IX utgjordes utskrifningarne efter olika

grundsatser. Stundom togos bönderne i tur, t. c*,

hvarje femte i ordningen, en annan gång fingo

bönderne sjelfve utse den karl de helst ville lem-

na, o. s. v. Det visar sig tydligen, att utskrif-

ningarne voro en tung börda för folket, hvilken

regeringen sökte att lätta genom anbefallande af

fogligt bemötande emot folket, och genom stadgar

om mindre betungande sätt för utskrifningarne.

Detta oaktadt fortforo utskrifningarne att kännas

tyngre än några skatter, och man har exempel från

trettioåriga krigets tider, att personer stympade

sig sjelfva, och afhöggo sig händer och fötter,

för att blifva frikallade från krigstjenst Under

Gustaf II Adolfs krig finner man fotfolket bildadt

genom utskrifningar, dels efter mantalet, dels ef-

ter gårdetalet. För det förra sättet låg till grund,

att hvar och en personligen vore pligtig skydda

fäderneslandet; det senare åter bvilade på försvars-

pligtens fastande vid jorden. Men dessutom fun-

nes ocb hade redan på Gustaf I:s tid funnits värf-

vade trupper, både inhemska och utländska, hvar-

jämte början gjordes på Gustaf Adolfs tid til) stän-

digt knektehall eDer rotering. Det skedde, då

jordräntor anslogos till krigsfolkets aflöning och

knekte-kontrakter ingingos till en början i ett

landskap, nemligen i Dalarne. Carl XI fullborda-

de denna samuumsättnång af krigshären och från

hans tid räknar Sverige en stående här. Regemen-

terna bildas genom indelning, d. ä. derigenom, att

jordägarne uppsätta ständiga soldater, dem de aflö-

na. Den bestämda styrkan af hvarje regemente är

1,200 man; likväl med några undantag. Gottland

har t. ei. sin egen militär-författning, den s. k.

national-beväringen. (Se för öfrigt: Försvarsverk.)

brotten; kallas enheten uti det nya Svenska decimal-

mål-systemet. Den ulgöres af en kub af en fots

sida, motvarande i rymd 5 kappar 1| kanna, och

underafdelas uti 10 kannor, hvardera om 10 mått

å 10 tumingar.

sTotfi, en ö i hafvet, utanför Thorslahdu socken i

Götheborgs och Bohus län. Här hade Engelsmän-

nen, under sin flottas kanoner, sina magasiner och

nederlagsplatser, ända till dess krig mot England

förklarades år 1810. De anställde här auktioner

på sina varor, och drefvo en verklig marknad,

bvilken Svenska regeringen icke ens kunde hindra.

Denna marknad afbröts likväl alldeles genom fre-

den år 1812.

eTotrtaksU» annex till Surteby, beläget i Marks

härad af Elfsborgs län, 4 mil S.V. från Borås,

6 i mil S.0. från Götbeborg. Kyrkan, af sten

och okänd ålder, är tillbyggd år 1804. Bär mär-
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kes BartkdRan, en helsobrunn, hvars ratten skall

likna det vid Loka; BaratdskuUe, engrifthög, hvar-

uti 1833 påfunnos 14 st. gamla mynt, från Carl

lXrs tid. Socknen består af 31 $ mil. och har

1,188 invånare. Dess areal utgör 6,179 tunnl.,

af hvilka 120 äro sjöar och kärr. Adr. Borås.

Fräcke 9 Olof» hette egentligen Olof Slsjwde-
•en 9 och var en Norsk prins, gift med Olof Trä-

täljas dotter Asa. Namnet Fräcke eller hin fräcke,

tilldelades honom af Wermlands invånare, emedan

han genom djerfhet och mannamod tillvann sig sin

brad. Ordet frack och frack gut, betecknar i Werm-
land, en hurtig gosse, åt hvilken ingen flicka ger-

na ger korgen.

Frager, €asper 9 en skicklig orgelbyggare, bod-

de i östergöthland, der han uppsatt flere orgelverk.

Lefde omkring år 1640.

sYraajs;» en bergsmansbytta i Norbergs socken och

bergslag af Westmanlands län, år gammal och upp-

tagen redan å 1651 års längd. Intressenterna vo-

ro år 1699 tolf bergsmän. Från 1800 till och

med 1839 har hyttelaget blåst 3,989 dygn, 22
timmar, eller per medium 132 dygn 23 timmar

på 30 år och 30 blåsningar. Hyttan är taxerad

till 18 lisp:d per dygn.

Prakt 9 den afgift som betalas till redaren eller

skepparen, för transporten af varor med dennes

fartyg. Äfven förstås dermed stundom sjelfva

lasten.

aTrantar» en fylkiskonung i Helsingland under

femte århundradet, om hvilken berättas att han

dyrkat afgudar, samt att han friat till Tafn-

hilda, konung Kettils dotter på Rafnistad och Ha-

logaland i Norrige men fått afslag, hvårföre han

utmanat Kettil till envig, hvilket försiggått på ett

ställe, kallad t Eiskermark, beläget mellan Helsing-

land och Gestrikland. Framars son, Bovar, had

då Oden för sin fader; men icke destomiodre blef

Framar slagen och sade, när han föll: "Nu svek

du mig, Baldurs fader/

FramnKi. På en liten udde af Stockholms Djur-

gård, vid Djurgårdsbrunnsviken, låg ett kruthus,

hvilket bortrefs år 1827, då öfversten Fr. Blom
följande året erhöll stället i förläning på 25 år.

Han har kallat det Framnds, efter det genom Fri-

thiofs odödlige sångare ryktbargjorda vikingasätet,

och har uppbyggt flera små flyttbara hus, hvilka

uthyras till sommarnöjen.

Framtal gjAr efterqval. Ett gammalt Svenskt

ordspråk, hvarmed antyddes att den, som bar myc-
ket att säga, för mycket att försvara.

Franansrer (mytbol.). Ett vattenfall , nämndt un-
der de båda namnen Franangerfall och Franangers

fors. Loke tog dit sin tillflykt, då Asarne, upp-
retade på honom öfver hans svek och grymhet
mot Balder, samt öfver hans fräckhet mot dem
alla på gästabudet hos Ägir, förföljde honom för

att gripa och straffa honom, och sätta en gräns

för hans elakhet och öfverdåd. När han, vid Bal-

ders död, blef utstött från Walball och gudarnes

gemenskap, byggde han sig ett hus med fyra dör-

rar, en åt hvarje väderstreck, tätt utmed Fran-

angers fors. Der satt . han och blickade åt alla

håll, om han skulle få se någon komma. Nit det

likväl dröjde en längre tid och han trodde att in-

gen brydde sig om honom, blef han mera dri-

stig. Han visade sig åter öfverallt och blef slut-

ligen så djerf, att han infann sig på gästabu-

det hos Ägir, hvarest han visste att alla Asar-

ne voro församlade, och der han sade dem de

skarpaste smädelser. Vid samma tillfälle dödade

han Ägirs trogna trål, Fimafeog. Asarne blefvo

ytterst uppbragte på Loke och skulle bafva dräpt

honom på stället, om icke detta varit ett brott

emot gästfriheten; ty man fick ej utgjuta blod,

då man var bjuden till måltid. Emellertid före-

satte de sig nn att straffa den förmätne, och en

dag, då Oden blifvit varse, från Lidskjalf, hvar

han vistades, begåfvo de sig mangrant ner till

Franangers fors. Loke satt i sitt hus och band

på ett nät af lingarn, hvarmed han ernade fånga

fisk. Eld brann på spiseln och då Loke blickade

upp från sitt arbete, såg han Asarne komma. Ha-
stigt kastade han nätet på elden och begaf sig

ut ur huset, skapade sig till en lax och störtade

sig i Franangers fors. Qvaser, den vise, som då

ännu lefde, och af hvars blod det herrliga skal-

demjödet sedermera tillreddes, blef varse i askan

lemningar af nätet och rådde Asarne att förfärdi-

ga ett sådant, för att fånga Loke. De knöto så-

ledes ett nät och begåfvo sig till vattenfallet,

Men Loke kröp mellan tvenne stenar, så att han

två gånger undgick att fastna i nätet. Då gingo

Asarne längre upp åt stranden, drogo nätet allt

högre mot forsen och lade något tungt deruti, så

att laxen omöjligen kunde balka under. Loke hop-

pade då öfver nätet och drog sig allt längre upp-

åt forsen. Asarne, hvilka sågo hvart han tog

vägen, delade sig i tvenne hopar. Thor vadade

midt i floden ända utåt hafvet. Loke såg då för

tig endast tvenne utvägar, att antingen blifva fån-

gad eller ånyo försöka hoppa öfver nätet. Han
gjorde det senare med mycken snabbhet-, men Thor
fick tag i honom och grep honom om stjerten,

der han fastböll honom med all sin styrka, så att

en del af stjerten brast sönder. Från den dagen

hafva alla laxar klufna stjertar. Ändtligen hade

då Asarne gripit sin arf-fiende; men att låta ho-
nom dö, det ansågo de som ett för lindrigt straff.

De förvandlade först hans ene son, Vali, Ull on

varg. Denne sönderslet genast sia broder, Nare,

och af dennes inelfvor snodde Asarne rep, hvar-

med de bundo den olycklige fadern i en under-

jordisk grotta; dock så, att de lade honom på
trenne klippor eller stora stenar, af hvilka en var

under hans axlar, den andra under hans höfter och

den tredje under hans knäveck. Midt öfver baaa

aasigte hängde de en giftig orm, hvars ständigt

utflytande etter skulle drypa på den brottsliges

ansigte. För att likväl minska det dermed åsyf-

tade qvalet, satte sig hans maka, Sigyn, hos "ho-

nom med en skål, den hon höll under det ned-

droppande ettret. Emellertid måste skålen, då den

blir full, uttömmas, hvarunder giftet dryper i an-

sigtet på Loke, som deraf lider en så oerhörd

smärta, att han kröker sig och söker göra sig Ida

Digitized by



Ma ti»a band; mm förgifves. Härvid uppstår ett

förfärligt buller och larm, Iivilket menniskorna kalla

jordbäfning. SA skall den brottslige Loke för-

Mifva intill reddens sista dag (Ragnarök)*

FrAoek, Johan, medicine-professor i Upsala

från 1628 till 1661, då han erhöll tjenstledighet,

och dog sex månader derefter, 71 år gammal. Han
föddes i Stockholm, der fadern Tar bandiande,

bildade sig vid Tyska nniversiteter och studerade

isynnerhet botanik; men äfven anatomi. Begge
vetenskaperna hade han likväl svårt att få otöfva

i Upsala, emedan der icke fanns någon botanisk

trädgård, på hvars anläggning han ofta yrkade,

och emedan der var stor brist på snbjekter för

obduktioner, i anseende till folkets fördomar der-

emot. Man nödgades anatomisera hundar och svin,

och begära styrelsens handräckning till skydd mot
menighetens ovilja mot anatomen, bvilken man an-

såg för en bödel. Icke heller var medicinens stu-

dinm särdeles begärligt, så att ganska få bivista-

de föreläsningarne. F. beskrifves för öfrigt såsom

en man af gamla verlden, hvilken gick nära nog
soldatklädd; men likväl var angenäm i umgänge.

Har utgifvit tvenne skrifter i botaniken, en på
Tyska och en på Latin, samt ett: Coliegium Phi-

losophicum cum Diis montants: thet dr Ett lustigt

och (ju/ligt samtal emellan the förnemste och edlasle

Berggudar, och en högförfaren PhUosopho, Zamoki-
des benämnd.

FVamltfurt am der Odier eröfras. Detta skedde

nåder Gustaf II Adolfs befäl, palmsöndagen, den

3 April år 1631. Sedan Svenskarne förmiddagen

hållit gudstjenst, öppnade de middagstiden elden

från ett batteri af 12 kanoner och företogo der-

efter stormningen, hvilken lyckades, ehuru icke

utan motstånd, så att de blå och gula regemen-

tena allena förlorade 800 döde. De kejserlige

deremot förlorade mellan 2 å 3,000 man i stupa-

de och drunknade, 800 fångar och 80 kanoner,

ntom en mängd krigsförråd. Staden lemnades till

tre timmars plundring, hvilken gick för sig utan

särdeles våldsamheter.

arraaahaamaiar» ett järnbruk i Hassela socken af

Gefleborgs län, bar 6 härdar och 3,600 skepp:d

priviL årligt smide af eget tackjern, hvårföre er-

lägges 36 skepp:d i hammarskatt. Spik- och knip-

bammare finnes äfven här; men begagnas egent-

ligen blott för husbehof. Skeppar på Stockholm.

Ägare: W. F. Tersmeden. Bruksstämpeln: F: H:

inom en cirkel.

VraastotMsnev» eller munkar af S:t Fransiski-or-

deo, kallades vanligen gråbröder, eri-, barfot*- och
fejyore-munkar, samt minoriter. Desse munkar an-

lände hit till norden redan nti konung Erik Läspes

tid, omkring år 1232, bvarefter do erhöllo rim-

ligen begafvade kloster, likväl icke annorstädes,

in i städerna; ty på landsbygden har man icke

runnit att de haft några. 1 Svea och Götha rike,

Lands stift iaberäknadt, ägde de 19 kloster, och

förmenar Johannes Messenms, att deras första her-

berge varit nti Enköping. De bafva sitt namn,

Fraasishaner, efter Frans eller Fransiskns af Assisi,

född i Assisi i Umbrien, år 1182. Enligt någres
nppgift var han bagare, enligt andra köpman,
och derefter krigsman, hvilken, på grund af en
dröm, sålde det ringa han ägde, iklädde sig munk-
drägt och omgjordade sig med ett tåg. Sedan
han dragit till sig en mängd anhängare, stiftade

han en orden, hvilken 1223 stadfastades af påf-

ven, och hvars förnämsta löfte var fattigdom. De
idkade äfven studier, och hade derföre ansenliga

bibliothek samlade i sina kloster. Uti Stockholm
ägde de Gråmunkaholms kloster , vidden nu varande

Riddarholms-kyrkan. I Upsala hade de ett klo-

ster, anlagdt långt innan erkebiskops-sätet flytta-

des ifrån Gamla Upsala till det Nya, och lärer

blifvit förstördt af vådeld år 1542. I Enköping
lärer deras kloster blifvit anlagdt i Erik Läspes

tid; men blef ej fullständigt förr ån 1272. Det
kallades Tröggö, och var rikligen begåfvadt. Se-
dan munkarna öfvergifvit det, lät konung Gustaf I

inreda det till hospital för spetälska, och någon
tid derefter till kruthus. Orten, der klostret stått,

kallades sedan Munkesund. I Linköping byggdes
Fransiskaner-klostret af konung Magnus Ladulås

år 1278. Det var beläget der nu biskopsgården

ligger, hvars gamla stenhus äro qvarlefvor af det

rika och stora klostret. Efter reformationen stod

klostret öde tills det afbrann år 1 546. I Söderköping

lärer deras kloster blifvit bygdt omkring år 1254,
och riktades genom frikostiga skänker. Det förföll

efter reformationen, så att nu knappast något spår

finnes deraf. Tiden då Jönköpings kloster anlades

år ej känd, men det omnämnes redan på 1200-talet.

Konung Gustaf I lemnade det, jemte dess inkom-
ster, år 1529, åt gardianen, med tillåtelse att id-

ka det vanliga mnnktiggeriet; men med vilkor, att

nan skulle erlägga till konungen en viss afgift,

flitigt predika den. rena Evangeliska läran i hospi-

talet och försörja de fö gamla munkar, som ännn

fnnnos qvar i klostret. Alla spår efter detta kloster

äro försvunna. Gråmunkeklostret i Wisby, grua-
dadt på 1200-talet, var äfven rikt begåfvadt;

men plundrades och brändes af Lybeckarne år 1509.
Det i Skara kallades S:t Catharinas kloster, ägde
många gårdar och var ofta ibågkommet i testa-

menten. Nyköpings kloster tillhörde äfven Fran-

siskanerne, var belgadt åt S:t Anna och ägde stor

förmögenhet. Bland klostren i Arboga ägde ock
Fransiskanerne ett, hvflket stiftades år 1285. Det

i Lund anlades år 1231, kallades S:t Peders klo-

ster och lärer varit det första af denna orden bär

i norden, så att det blef moderkloster för alla de

andra. Äfven i Wexjö, Malmö, Trelleborg och
Halmstad fnnnos Gråbrödra-kloster; men de bvar-

ken voro eller blefvo gamla, ntan inreddes snart

till hospitaler. Fransiskanernes förmän kallades

gardianer eller custodes, Dominikanernes priores;

men Cisterciensernes och Bernhardinernes prunkade

med abbot-namnet.

Frwbbl dag, Stt, firades den 4 Oktober. På
denna dag predikades, före och efter reformatio-

nen, evangelium af Matth. 11 Kap. ifrån 25 vers.

och vidare. Episteln var 6 Kap. till de Galater,

v. 14 o. »y.
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ffMika reformerim UjmUmm i Stockholm.

Sedan fri religionsövning, år 1741 , blifvit beviljad

alla af Engelska och reformerta kyrkorna i rikets

sjöstäder, med undantag af Carlskrona, beslöto

Engelska och Franska trosförvandter af denna lära,

hvilka fornt hållit sin godstjenst i Engelska mini-

sterns hns, det nuvarande Catharina fattighus, att

bygga sig en egen kyrka, hvar t ill några tomter

inköptes Tid Stora Nygatan. Grundstenen lades

den 30 Maj 1749 och Nyårsdagen år 1762 in-

vigdes kyrkan, hvilken likväl till det yttre föga

skiljde sig från ett vanligt hos. Pastorn vid den-

samma hette då Voaillaire. Bland dess pastorer

är den namnkunnigaste Cattean-Calleville , från 1781

till 1810, känd i den lärda veridea genom en hi-

storia om drottning Christina och en beskrifning

öfver Sverige. Efter hans bortresa hafva väl fle-

ra pastorer besörjt själavården, men blott för kor-

tare tid. Församlingen torde icke bestå af mera

än 100 ledamöter.

Vråns. Albert, hertig af Sachsen-Lanenbnrg, har,

troligen utan skäl, blifvit ansedd som Gustaf II

Adolfs mördare. Anledningen härtill torde få sö-

kas i hans opålitliga karakter. Han hade först

stått i Wallensteins tjenst, gick sedan i Gustaf II

Adolfs, der han af konungen antogs tvert emot

Oxenstjernas råd. Några veckor efter slaget vid

Lutzen gick han öfver till Sachsarne, hvarest han

qvarblef tills efter Wallensteins död, i hvars an-

läggning han lärer varit invecklad. Tillfångatagen

af Butlers dragoner, fördes han till Wien, der

han antog katholska läran och kejsarens tjenst.

Någon tid senare blef han i en träffning illa så-

rad och tillfångatagen af Svenskarne, då Torsten-

son med möda kände skydda honom mot soldaternes

förbittring. När han jemrade sig på dödsbädden,

trodde man att det var af samvetsagg.

Vråns» son af Johan II eller Hans och dess ge-

mål Christina, född t Köpenhamn år 1497, död
1511 och begrafven i Odensee.

Vratnsén , Fram Mikael, föddes d. 9 Febr.

år 1772 i Uleåborg, der hans far var handlande.

Studerade vid Åbo universitet och blef .der 1798
bibliotbekarie och professor i litteratur-historien.

Redan förut hade han gjort sig känd såsom skald

af utmärkt rang, genom åtskilliga mindre poemer,

t. ex. Menniskans anlete. Den gamle knekten , m. fl.

införda dels i Stockholms-Posten , dels i Åbo Tid-

ningar och hvilka tillvunno honom Svenska akade-

miens uppmärksamhet, som tilldömde honom Lund-
bladska priset. Hans sång öfver grefve Creuli,

hållen i en dittills ovanlig tonart, förorsakade nå-

gon tvist inom akademien, emellan formrigoristerne

och de verklige skalderne, men hvilken slutades

med de senares seger. Skaldestycket belönades

och erkändes allmänt för en af den Svenska sång-
möns skönaste skapelser. Efter Finlands eröfring

öfvcrflyttade Franzén till Sverige och blef kyrko-
herde i Kumla pastorat uti Nerike, der han qvar-

stannade till år 1824, då han erhöll pastors-em-

betet uti Clara församling i Stockholm. År 1831
blef ban biskop i Hernösands stift, dit den älsk-

lige skalden flyttade år 1834, och der han allt-

sedan varit bosatt. Svenska akadesniee ttfiegosvfle

sig honom år 1808, samt uppdrog åt honom, ef-

ter Nordins död, att författa do årliga minnet-

teckningarna, samt efter Rosensteins att vara sin

sekreterare. K. af N. 0., ledamot af vetenskapa-

akademien. Bland hans förnämsta arbeten böra

nämnas: Gustaf II Adolf i Tysktand; Episka fraf-

menter; Den blinde vid bommen, införda i Sven;

Julie de S:t Julien, eller: Frihetsbilden; Columbue,

eller: Amerikas upptäckt; Tat om Svenska drottnin-

gar, m. fl., hvarförutan han utgifvit samlingar ni

sina skaldestycken och prosaiska skrifter.

Freberga, Norrs*, 1 £ ni ti. berustadt säteri i

Motala socken af östergötbland, 1 mil från kyr-

kan och Götha kanal. Har tillhört slägterne Ko-
skull, Ekerman, Wennerstedt och Armfelt. G. H.

Armfel ts fru, grefvinnan H. U. De la Gardie, sål-

de 1806 Lindenäs och Freberga med underlagde

hemman, utgörande 13
J

mtl., till A. M. Duberg,

som ägde det år 1830. Ladugården är den bästa

i orten. Gårdens läge är vackert. På ägorna fin-

nes ett förträffligt kalkstensbrott.

Fred* Svenska historien är i allmänhet uppfylld

af berättelser om krig. Långa tidsrymder hafva

förflutit, hvarunder freden kunnat anses såsom ett

undantag från det vanliga förhållandet. Först se-

dan Sverige, öfvervunnet och beröfvadt sina eröf-

ringar, dragit sig tillbaka inom Skandinaviens klip-

por, har en mera stadigvarande fred blifvit oas

beskärd. På Carl XH:s död, och sedan hans krig

voro slutade, följde en 20 års fred. Förut hade,

ifrån Gustaf I:s tid, aldrig längre fredstillstånd ägt

rum, än under Carl XI:s och början af Carl XII»

regering, då äfven 20 år förflöto, ntan krigstill-

stånd. Uti Gustaf Wasas tid utkämpade Svenska

folket först sitt frihetskrig emot Christian II; der-

efter uppstddo dagar af oro, föga mindre krigi-

ska, än om en ofred verkligen utbrutit. Det var

en strid emellan kyrkan och den verldsliga mag-
ten, en strid emellan konungamagten och folkväl-

det, bonduppror, som utvecklade sig till borger-

ligt krig, försök till ett adelsuppror, mordanlägg-

ning emot konungen, och under allt detta sakna-

des ej heller verkliga fälttåg emot fremmande sta-

ter. Ett sådant var försvaret emet Christians för-

sök, att ånyo inkräkta sina länder, samt grefve-

fejden, eller kriget om Danmarks krona efter Fre-

drik I:s död, och slutligen bemödandet, att ur Norr-

bys våld återtaga Gottland. Gustaf I var likväl

en fredälskande regent och sedan de fiender, dem
han ådragit sig igenom tbronupphöjelsen, blifvit

öfvervunne, bevarade ban omsorgsfullt fredens väl-

signelse, och lyckadas att återskänka den åt fol-

ket, sedan han ej lyckats att ostörd bevara den.

Ryska kriget störde den; men freden slöts tveaae

år före konungens död. Erik XIV blef krigare-

furste, både genom personlig ärelystnad och tidens

kraf , och tog af fritt val det första steget bort-

om Östersjön, hvilket ledde Sverige in på Europas

stora stridsfält och bestämde Svenska statens lynne

såsom eröfrare. Ifrån år 1561, då krigen i Esth-

land började, till 1660, slå frederna slötos efter

Carl X.s död, fanns icke fred för Sverige, om man
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undantager den korta tiden af sju år ifrån West-
phaliskn freden till början af Carl Gustafs Polska

krig 1655. De sista åren af 1 500-talet y
efter

freden i Teasina, räkna vi ej för andaatag, ty om
oek fred då ågde ram med främmande magter, så

upptändes deremot ett krig inom landet emel-

lan Sigismund oek hertig Carl, emellan Finnarna

oek deras ståthållare Fleming, samt emellan her-

tig Carl och Finnarna. Carl XI:s minderårighet

ar i det hela fredlig, ehara regeringen gerna ville

kasta sig i krig, och åfven gjorde det med föga

framgång, för att tvinga staden Bremen, att full-

komligt underkasta sig Sveriges lydnad. Carl XI:s

regering börjades med krig, föranledt af förmyn-

darns statskonst. Sverige skulle bistå Ludvig XIV;
men kunde slutligen sjelft vinna fred, utan alltför

stora förluster, endast genom denne konungs magi-
språk. Adertonde århundradet Tar mera fredligt

an de föregående, når man räknar bort dess tven-

ne första blodiga tiotal. Blott med undantag af

det lika oklokt började, som illa utförda och skam-
ligt slätade kriget emot Ryssland 1741, rådde fred

anda till ett nytt, föga ärorikt krig, det sjuåri-

ga, hvarpå åter följde 26 års fred, till dess Gu-
staf DI invecklade sitt land, i kriget emot Ryss-
land. Likasom det adertoade, ingick det nittonde

aeklet med blodsutgjutelse. Napoleon* eröfringar

verkade äfven på vårt land och en stadig fred

återvanns ej förr än han var fallen. Att Sverige

bidrog härtill, var dess sista krigarebedrift i Eu-
ropa. Sedan den tiden bar fred rått i landet me-
ra än 30 år. De krig Sverige fört hafva slutat

med växlande lycka och fredsfördragens innehåll

växlat efter stridslyckan. I äldsta tider var Sve-
rige den fastaste och väldigaste af Nordens riken,

sodan dessa bildat sig i större massor, vid medlet

af nionde seklet. Sverige spelade den tiden skilje-

domarens rol och när det uppträdde såsom krigan-

de, slutades krigen med eröfringar. Så lade ett

fördrag, efter slaget vid Svollder, en del af Norri-

ge i Sveriges hand. Den förlorades och blef ej

återtagen. Rtt tillstånd uppkom, vacklande emel-

lan krig och fred. Ofred var det och iagen sä-

kerhet från Norska sidan; men ett krigstillstånd

utan blodiga strider, utan hjältemodiga bedrifter.

Folket tvingade konungen att slnta fred, ett freds-

slut märkvärdigt i Svenska statsförfattningens hi-

storia. Det visar barn folkinflytandet gjorde sig

i äldsta tider gällande, med kraft att kufva en

väldig konungs vilja. En rad af fredsslut följa

nedan nti vår historia. Freden i KongakdU år 1100
slätade konnng Inges krig med konungen af Nor-
rige, Magnus Barfot, och beseglades, likt freden

på Olof Skötkonungs tid, genom en Svensk konunga-

dotters giftermål med Norriges konung. Fredsslut

med Dammark voro under medeltiden ej lika mån-
ga med krigen, ty dessa krig bestodo ofta der-

uti, att Danmark blandade sig ia i Sveriges inre

strider. Freden i Helsingborg 1810 var ett verk-

ligt fredsslut med Danmark, och tillika ett del-

ningsfördrag emellan Folkuagaätteas prinsar. Svo-
riges rike styckades i trenne delar. Under Kal-

mara föreningen vovo underhandlingar å bana ntan

tal, mei fredsslut kan man icke kalla dessa för-

drag, hvilka slötos icke såsom med fullkomligt

fremmande stater, utan såsom statsfördrag emellan

sjelfstäadiga medlemmar af samma föreaade stats-

kropp. Freden i Brömsebro 1 541 var en fred utan

föregående krig, en traktat, som bilade tv istigbe-

ter, hvilka man ej ville sätta på svärdsspetsen.

Dernäst följer freden i SteMn 1570, efter ett om-
växlande krig en olycklig fred. Elfsborg måste

köpas för penningar, och Danmarks anspråk på de

omtvistade landskaperna i norra Skandinavien er-

kändes, ntan ntt Sverige försäkrades om fisthland,

hvilket, oberäknadt andra fiender, äfven Danmark
bestridde oss. Freden i Knäröd 1613 var för Sve-

rige den svårasto, som det slutit med Danmark.

Elfsborg måste för andra gången återköpas, den-

na gång med de största försakelser, och Jemtland,

Härjedalen, väldet öfver Lapparne och Gottland

öfverlemnas åt Danmark. Freden i Brömsebro i 645
förändrade fullkomligt ställningen i Norden. Sve-

rige var nu segrande, och tog med segrens rätt

Gottland, Jemtland, Härjedalen, ösel, Halland, det-

ta sista likväl blott för en viss tid. Freden i Roee-

kilde 1658 stndfästade besittningen af dessa län-

der, och lade dertUl Skåne, Halland för alltid, Ble-

kinge, Bornholm, ön Hven och Trondhiems län.

Denaa fred var för Danmark alltför ofördelaktig,

för att länge kanna äga bestånd, och föranledd

ntaf en öfverraskning kunde nya omständigheter

lått förnya kriget samt leda till ett lyckligare slut.

I känslan af Roeskilder-fredens osäkerhet, anföll

Carl X Danmark å nyo. Freden uti Köpenhamn

1660 slutade det andra kriget. Danmark återfick

Bornholm och Trondhiem; det öfriga förblef i Sve-

riges hand, och ett slags ersättning för Bornholm

lemuades, bestående af adeliga gods i Skåoe. Fre-

den i Lund 1679 slätade det krig, som Danmark
företog för att återvinna Skåne. Det aflopp ntan

förändring af ländernas gränser, och Roeskilder-

samt Köpenhamns-frederna ligga ännu i dag till

grund för Sveriges ställning emot Danmark. Freds-

slutet i Traventhal 1700 föreskrefs af Carl XII med
svärdet i haad. Det korta krig, som föregick det-

samma, var en beväpnad bemedling utaf Sverige i

Danmarks och Holsteins strider. Freden i Fredriks-

boro 1790, efter ett för Sverige olycksdigert krig,

skänkte dock åt Danmark föga vinning. Skåne var

och förblef ett Sveriges land, och hvad Sverige

måste betala Danmark i penningar, en kännbar

uppoffring, var likväl mindre än besittningen af

Skåne. Freden i Jönköping 1809 följde efter nära

100 års förlopp. Så länge hade Sveriges krig med
Danmark hvilat, om man undantager Danskarnes

försök emot Götaeborg, såsom Rysslands bonds-

förvandter, år 1788. Freden i Jönköping, åfven

slutad under en tid för Sverige rik på olyckor,

Wef dock ingalunda bvarken förnedrande för oss

eller vinstbringnnde för fienden. Allt förblef oför-

åndradt, såsom före kriget Freden i Kiel 1814

fulländade dea Rooskildska, och afstod Norrige åt

Sverige. Att föreningen med Norrige sedan träd-

da i fullbordan på ett annat sätt, låg ej i Kieler-

fredeos kvarkan anda eller ord. — Sveriges krig

Digitized by



548

med Ryssland började, för alt ej rikna de urgam-

la tidernas vikingatåg, i slutet af 13:de århundra-

det, då Thorkel Knutson fullbordade Finlands er-

öfring. Det äldsta kända fredsfördrag med Ryss-

land är det i Nöteborg, troligen af år 1323. Der-

på följde flera andra freds»thandlingar; men or-

dentliga fredsslut med denna granne kunna knappt

anföras, förr än Svante Sturen slöt freden år 15 iO.

Denna fred slutade det stora härjningskrig, hvilket

Ryssarne, en följd af år, utfört i Finland till Dan-

marks fördel, och i följd af plundrande gränsestri-

digheter. Freden i Moskwa 1537 var en bekräf-

telse på fredstillståndet, hvilket varit rubbadt och

kändes osäkert, men krig hade likväl ej uppstått.

Freden i Moskwa 1557 återförde lugnet efter tre

års strider, emellan Iwan Wasiliewitsch och Gu-
staf Wasa. Inga länder förlorades å någondera

sidan. Freden i Teusina 1595 förskaffade åt Sve-

rige Rysslands bifall till eröfringen af Esthland.

Ryssland var en af de grannar, som stridde om
detta land; men afträdde nu från stridsplatsen.

Freden i Stolbova 1617 var den lyckligaste fred

Sverige slutit med denna magt. Den bekräftade be-

sittningen af Esthland, Lifland, Karelen och Kex-

holm, samt lade dertill Ingermanland. Sverige hade

dermed vunnit allt, som på denna sida kunde ef-

tersträfvas; det behöfdes nu allena att bevara hvad

man ägde. Freden i Kardis 1661 slöts utan för-

ändring i besittnings-tillståndet; den var också fö-

regången af ett krig, ej särdeles rikt på bedrifter,

och hvilket snart slutades, i sjelfva verket genom
stillestånd, ehuru freden fortfor längre än Sveri-

ges andra fredsslut vid samma tidpunkt. Freden i

Nystad 1721, hvilken beröfvade oss Lifland, Esth-

land, Ingermanland, utgör en epok i Nordens hi-

storia, ännu mera betydelsefull ån Brömsebro- och

Roeskilder-frederna. Från denna tid bar hvarje

nytt fredsslut med Ryssland fört denna fiende allt

närmare till oss, med undantag likväl af freden

1790. Freden i Åbo 1743 gaf i Rysslands våld en

mindre del af Finland, och hade kostat oss hela

detta land, om ej Ryska hofvet funnit större för-

del, att, med återgifvande af Finland, förbehål-

la sig att Sveriges krona skulle gifvas bort ef-

ter Rysslands val. Freden i Wereld 1790 slutade

ntan skam, men utan vinning, ett med heder ut-

fördt krig. Freden i Fredrikshamn 1809, som be-

röfvade Sverige hela Finland, var med Nystadska

freden jämförlig i uppoffringar. Den är den sista,

som blifvit slutad med Ryssland. — I äldre tider

hade Sverige uti Hansestäderna en mägtig granne,

med hvilken fördes krig och slöts fred. Freden

i5i0 visar Hansestäderna i full styrka och storhet.

Freden {536 tvingade Lubeck till betydlig efter-

gift , den ibland dessa handelsstäder, som tog me-
sta del i Svenska ärender. Freden i Stettin 1570
var gemensam för Lubeek och Danmark. Sedan

försvinna småningom Hansestäderna ur Sveriges hi-

storia, och Sverige deltager deremot i Tysklands

allmänna förhållanden. Westphaliska freden 1648
skänkte Sverige, genom besittningen af Pomern,
Wismar, Bremen, Verden och genom förbindelsen

att garantera % Tysklands statssystem, på samma

gång eo Tigtig platt i Europa, men också stora

faror. Freden i Oliv* J660, gemensam för kejsa-

ren, Brandenburg och Polen, utgjorde slutet på ett

krig, hvilket Sverige fört, i följd utaf den ställ-

ning detsamma intagit genom Erik XIV:s öfvergång

till Esthland, och som blifvit bekräftad i den sto-

ra freden 1648. Freden i Ntmwegen 1679, allmän

för Europas större magter, rörde äfven Sverige.

Detta krig var äfven en följd af Sveriges ställning

såsom Europeisk magt, ej endast Skandinavisk. Ett

olyckligt krig slutades denna gång med en fred,

nästan utan förluster, så mägtig var Sveriges buads-

förvandt, konungen af Frankrike, och så trofast

brukade han sitt inflytande til) Sveriges bästa. Ty-
ska intressen satte Preussen och Hannover i har-

nesk emot Carl XII, och frederna i7i9 ock 1720

beröfvade oss, för dessa magters räkning, Bremen
och Verden, samt en del af Pomern. Freden i Ham-
burg 1762 blef slutet på Sveriges obetydliga del-

tagande i det blodiga och minnesvärda sjuåriga

kriget. Denna gång låg förevändningen Ull kriget

i Sveriges egenskap att hafva garanterat West-
phaliska freden, hvilken konungen af Preussen sa-

des hafva brutit. I nyaste tider bar Sverige än-
nu en gång undertecknat en allmän Europeisk fred.

Freden i Farts 1814 återställde lugnet efter lång-

variga krig, hvilka slutligen fördes egentligen uti

Tyskland; men till hela Europas räddning. Innan

Sverige deltog i kriget emot Napoleon, slöts fred

med England uti Örebro 1812. — Med Polen har
Sverige slutit tvenne vigtiga fredsslut: Fördrasen

i Stumsdorff 1629 och 1635. Begge kallades de
stillestånd, emedan de afslutades för vissa år, det

första för sex, det senare för tjngusex. Det för-

ra öfverlemnade åt Sverige ej blott Lifland, man
åfven Preussens hamnar; det senare beröfvade oas

de senare. Det var i följd deraf betydligt mindre
fördelaktigt, men bekräftade likväl Liflands besitt-

ning och Carl IX» ätt på Svenska thronen. Sve-
riges krig med Polen voro denna tid arfföljds-krig.

En sådan karakter fanns ännu i det krig, som af-

slöts med Freden i OHva 1660. Snart derefter

upphörde Sigismund* ätt att regera, och blott er-

öfringslystnaden satte konung August i förbund med
Sveriges andra fiender. Freden med Polska repu-

bliken, efter Stanislai Lecsinskys val till konung,
och freden i Alt-Ronstadt med konung August 1706,
då han tvingades att erkänna sin egen afsättning,

blefvo af kort bestånd. Fred med Polen, sedan

kriget blifvit förnyadt 1709, slöts ej förr än 1729,
ehuru kriget långt förut upphört. Det var den
sista Polska fred Sverige afslutat; det första kria;,

som det med Polen utfördt slutade utan form-
ligt fördrag, sedan Johan III uppstigit på thronen.

— Utom dessa fredsslut för sin egen räkning, har
Sverige äfven tvenne gånger medlat fred emellan vä-
stra Europa, samt en gång i Norden. Freden i Breda
1667, emellan England och Holland; freden i Ry*-

wijk 1697, emellan Frankrike och dess många fi-

ender, samt fördraget i AUona emellan Danmark
och Holstein, slötos under Svensk bemedling.

Vreitoaj» den sjette dagen i veckan. Dess namn
har blifvit härled t från Frey och Frigg; men kon-
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• aer af Freya, ock fredagen vaf Fveyas dag, likar

som onsdagen Odens ock thorsdagen Thors. Hos
- Latinaro* var samma dag egnad åt Venns, och

hos Hindaerne åt skönhetsgudinoan Sekra. Hora
• dagarnes namn i veckan uppstått är ej säkert.

Troligen sammanhänger veckans sjudelning.dels med
vissa religiösa föreställningar, dels med antalet af da

sjo himlakropparne, af hvilka, enligt de gamle, vårt

aolsystem utgjordes. (Se: Vecka.) Under påfviska

tiden i Sverige nar fredagen hållits i särdeles akt-

ning. Vid pass år 1280, nnder konung Magnus
Ladulås' regering, ödelade pesten mycket folk, till

hvars afvändande konungen påbjöd en allmän .bätt-

ring, hvilken bestod deroti, att hvar ocb en i hela

liket, man och qvinna, ung och gammal, skulle ej

allenast fasta hvarje fredag, utan ock den dagen

gå barfotad i kyrkan, med en säck eller lång

rock på sig. Denna dag skulle äfven, jemte ons-

dagen, vara bönedag, hvarom se vidare: Vecko-

predikningar.

Vredaf , Peder» en af Gustaf Wasas förnämste

höfdingar, hvilken utmärkte sig isynnerhet under

8tockholms belägring. Sålunda hade han fått kun-

skap om att besättningen ernade angripa honom

på sjelfva julaftonen, för att, som det sades, kom-
ma och smaka på hans jultunna. Förberedd här-

på, ställde han hornblåsare rundt omkring på ber-

gen, med befallning, att besvara de signaler, de

fingo höra från lägret på Lofön. Då Danskarne

anfötto, fingo de höra hornskall från alla håll,

trodde sig kringrända och skyndade tillbaka till

sina båtar, hvarvid de förföljande Svenskarna till-

fogade dem ett stort nederlag. Flera dylika brag-

der omtalas såsom utförda af Fredag.

Vredenbeljn, Carl Vreelrlk, son till ärkebi-

skop Mennander, adlades år 1760, då han var

kopist i kansli-kollegium och antog dervid namnet

Fredenhetm , användes af Gustaf III att göra vid-

sträckta utländska resor för att samla konstsaker,

och anställde dervid gräfningar på Forum Roma-
onm, samt fick inseende öfver konungens konst-

samlingar, blef sedermera kansliråd, öfver-intendent

och ordförande i målare- och bildhuggare-akademien,

IL N. O. Dog d. 9 Febr. 1803, nära 55 år gam-
mal. Har utgifvit en Latinsk beskritning på några

bildstoder i kongl. museum, samt ett inträdestal i

vitterhets-akademien.

Vredenitjerna* Adam» var född i Wiborg
d. 24 Dec. 1685, der hans fader, Scouts, var

stadsläkare. Efter genomgångna studier blef han

vid 20 års ålder auskultant i Svea hofrätt och in-

gick derjemte i kansliet och kammar-kollegium.

Utmärkt genom sitt nit och sina kunskaper, fick

han flera uppdrag, bland andra som fiskal i ban-

ken, der han till afgörande befordrade en mängd
hvflande mål. Utnämndes år 1721 till assessor i

Åbo hofrätt, och som ett bevis på det anseende

han åtnjöt kan tjena, att han redan i denna be-

fattning upphöjdes till adelsman, då han förbytte

sitt ofrälse namn till Fredenttjerna. Derifrån steg

han till hofrättsråd, justitie-kansler och slutligen

president i Åbo hofrätt, bvilket embete han lik-

väl sillan förvaltade, dels emedan han vid sia ut-

nämning därtill redan var en man af 71 års åt*

der, dels emedan han tillbragte sin mesta tid i

Stockholm vid riksdagarne och i förvaltningen af

justitie-kaaslers-tjensten. Han erhöll flera gånger

-förnyad permission och omsider, genom ständernas

resolution af d. 1 Okt. 1766, ordentlig befrielse

derifrån. Denna akt, ett af de många profven på
den lagstiftande magtens olämpliga inblandning i

den verkställandes bebörigheter denna tid, kan an-

ses såsom prof på de då rådande åsigterna öfver

styrelse och representation, och förtjenar dcrföre

omnämnas. Den innehöll "att han, som öfver 60 års

tid gått Kongl. Maj:t och fäderneslandet med mång-
faldiga trogne tjenster och vigtige förrättningar

tillhanda, och nu är till sin helsa mycket försva-

gad, samt en bland de äldste rikets i tjenst va-

rande embetsmän, må hädanefter, på enahanda sätt,

- som honom förut beviljadt varit, förunnas ledig-

het från tjenstgörande, helst presidents-embetet i

bemälde hofrätt med den myndighet och drift, som
vederbör, ändå kan af den nuvarande vice presi-

denten, som tillika med presidents fullmagt är för-

sedd, förvaltas." Ständerna antogo således grund-

satsen, att ett embete, och isynnerhet ett af så

stor vigt, som presidentskapet i en öfver-domstol

,

fick betraktas som en sinekur, hvilket kunde inne-

hafvas af en längesedan öfverårig man, och denna

princip fullföljdes ytterligare, då Fredenstjerna

år 1768, således vid 82 års ålder, förflyttades

till samma plats i Svea hofrätt. Förldaringsgrun-

- den får likväl sökas deri, att han var ett af ari-

stokratiens villigaste och brukbaraste verktyg, och

stod väl hos det då rådande mösspartiet. Han ha-

de nemligen redan som yngling, genom sin bekant-

- skap med bröderna Ribbing, fått förtroendet att

föra protokollet i den adeliga ligas sammanträden,

hvilken, efter Poltava slag, började allt mera ut-

bilda sig, ocb gick ut på Carl XH:s undanskaffan-

. de, samt införandet af en oligarkisk regerings-

form. Denna samma liga, som beherrskade lan-

det ända till Gustaf Ul:s revolution, förblef han

oföränderligt tillgifven, och hon belönade honom

äfven på alla sätt, ja, till och med i trots af ett

annat riksstånds tydligt förklarade missnöje med

honom ocb hans yttrade tänkesätt. Bondeståndet

begärde nemligen vid 1760 års riksdag, att han

måtte ställas under tilltal för det han, i ett memo-

rial vid 1756 års riksdag, der fråga var om skat-

teköp för några honom tillhöriga hemman, kallat

bondeståndet : "tjensteqvinnornas söner", och bäntydde

derpå, att "gemene hopen" icke var tjenlig till schä-

feriers skötande. Det är verkligen karakteristiskt

för tidebvarfvet , att den ur folkets sköte utgång-

ne mannen, en af lagarnes högste vårdare, offent-

ligen smädar folket, ocb, i trots af dess uppenbart

tillkännagifna förtrytelse, belönas af det stånd,

med hvilket ban blifvit införlifvad, för det han

så väl vetat tillegna sig dess högtförnäma för-

akt för sitt ursprung. Och det är denna tid

man företrädesvis kallat: frihetstiden! Fredenstjer-

na, hvilken för öfrigt beskrifves som en duglig

och erfaren ämbetsman, afled i Stockholm d. 4

Haj 1772.
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550 Fredrik I«

Fredrik I» konung af Sverige och laodtgrefve af

Hessen-Kassel , son till landtgrefven Carl, föddes i

Kassel d. 28 April 1676. Såsom arfprins gick han

i Holländsk tjenst, bivistade hela Spanska arffoljds-

kriget och anförde Holländska trupperna intill freds-

slutet. År 1715 öfvergick han i Svensk tjenst, då

han samma år, d. 24 Nov., förmaldes med Carl XII:s

yngsta syster, Ulrika Eleonora. Carl lårer icke

hafva varit särdeles benägen för detta äktenskap,

emedan han på hennes bröllopsdag förtroligt ytt-

rat till någön af sina omgifningar, att hans syster

den aftonen dansade bort Svenska kronan. Efter

Carls död lofvade Fredrik, som då var generalissi-

mus öfver hären, på sin gemåls vägnar, att om
hon blefve Sveriges drottning, skulle hon afsvärja

enväldet. Då hon kröntes fick han titel af kongl.

höghet. Alla möjliga medel användes likväl för

att flytta kronan på hans hufvud, och detta lyc-

kades slutligen. Den 22 Mars år 1720 öfvergick

han från reformerta till Lutherska läran och blef

d. 24 af ständerna vald till Sveriges konung. Han
kröntes d. 3 Maj, sedan han dagen förut under-

tecknat en regeringsform, hvilken betydligt in-

skränkte konungamagten och gjorde konungen till

föga annat än en president i en aristokratisk re-

publik. Det syntes likväl för Fredrik mera hafva

varit fråga om konunga-värdighetens yttre glans,

än dess egentliga välde. Vällefnad och nöjen vo-

ro hans svaga sida. Han älskade med passion

jagt och fruntimmer, och det påstås att han med
egen hand nedlagt 200 björnar. Regeringen lem-

nade han åt rådet Det enda märkliga under hans

styrelse, som kan sägas tillhöra honom sjelf, var

upplifvandet af Serafimer-orden, samt stiftelsen af

Svärds- och Nordstjerne-ordnarna på hans födelse-

dag 1748. Efter sin faders död, år 1730, blef

han äfven regerande laodtgrefve i Hessen-Kassel,

dit han följande året företog en resa, och der han

qvardröjde från Maj till November. Under de si-

sta tre åren af sin lefoad var han rörd af slag,

minnesslö och ur stånd att gå. I detta tillstånd

lefde han till d. 25 Mars 1751, då han afled barn-

lös. Det svaghetstillstånd, hvari han förfallit på ål-

derdomen
,
begagnades af åtskilliga att väcka stämp-

lingar och intriger mellan konungen och thronfölja-

ren Adolf Fredrik, eller rättare, emellan det gam-
la och det unga bofvet. Bland andra var en En-
gelsk läkare, Alexander Blackwell, år 1740 in-

kommen i riket, hade vunnit insteg hos Fredrik

och fått i förläning en kungsgärd, för att anstäl-

la försök i landthushållningen. Denne sades hafva

fått anbud från England på 1,400,000 gulden, om
han kände åstadkomma en förändring i arffoljds-

ordniogen i Sverige. Han skall då tfafva erbjudit sig

åt konungen att förgifva kronprinsen; men den gam-
le monarken, som dels afskydde förslaget, dels trod-

de det vara en snara, omtalade det för sin gunstling,

presidenten Broman , hvilken genast angaf Blackwell.

Denne undergick tortyr, bekände sitt brott och afrät-

tades. Det uppgifves, att grefve Tessin skulle hafva

utskickat sin kammartjenare, hvilken skrifvit brefven

till Blackwell, i afsigt att åstadkomma misshällig-

heter emellan konungen, kronprinsen och ständerna.

Vredrik» son af Christian I, blef, efter Christian

Tyranns afsättning, konung i Danmark, och lem-
nade vid sia död, år 1533, kronan i arf åt sin

son Christian III.

Vredrik 9 Carl XI» tredje son, var född i Stock-

holm d. 27 Sept. och död d. 12 Okt. 1685.
Fredrik Adolf, konung Adolf Fredriks tredje

son, född på Drottningholm d. 7 Juli 1750, fick

titel af hertig af östergothland, och blef ehef för

Westmanlands regemente. Ett välvilligt hjerta och

smak för konsterna tilläggas denne prins, hvare-

mot han afhöll sig från all inblandning i politi-

ken. Han var aldrig förmäld. En försvagad hel-

sa tvang honom att under de sista åren af sin lef-

nad besöka varmare luftstreck, och han dog i Mar-
seille år. 1804.

Fredrika Dorethea Wilhelmina, dotter Ull

arfprinsen af Baden, Carl Ludvig, född d. 12
Mars'1781, förmäld d. 31 Okt. 1797 med Gustaf

IV Adolf, från hvilken hon blef skiljd år 1812,
till följd af en bland dessa besynnerligheter, som
utmärkte den fallne konungen. Afled i Lausanne

d. 25 Sept 1826.

Fredrika» en socken, belägen i Lappmarkens fög-

deri af Westerbottens län, Ångermanlands nordve-

stra kontrakt af Hernösands stift, 12 mil V.N.V.

från Umeå. Socknen, ett Lappmarks-pastorat, består

af 15 mtl. med 754 invånare och är belägen om-
kring Lögde-ån emellan Ångcrman-elfven och Stö-

tings-fjället, samt håller i längd 7 £ och i bredd

6 £ mil. Den hörde förut till Asele och blef först

år 1797 en serskild församling. Den förste predi-

kanten härstädes var Jonas Ångman. Dess areal

utgör 170,000 tunn!., af hvilka 20,000 är© kärr

och sjöar. Adr. Umeå eller Sollefteå.

Vredrika kyrka. Se: Hdrberga, socken.

Vredrlkefeeraj» en sätesgård i Döderbults socken

af Kalmare län, består jemte underliggande hem-
man af 17 mtl. Den kallades förut Solberga och
låg på annat ställe; men sedan frih. P. F. v. He-
gardt inköpt det omkring år 1760 och hit för-

skaffat säterifrihet, uppbyggde han det på annat

ställe och gaf det namn efter sig. Det tillhörde

sedermera bergsrådet Cederbaum och derefter rytt-

mästaren med samma namn. Vid gården finnas 2:ne

trädgårdar, med 150 fruktbärande träd af utmärkt

godhet. Här är äfven ett icke obetydligt biblio-

thek i åtskilliga vetenskaper, oeh ett af de be*

tydligaste enskild ta mineral-kabinett, samt flere

svarfvade arbeten af fältmarskalken Stenbock. Der
gamla Solberga legat växer örten mannablod.

Fre ririksber* och Anneforg, i Säfsens eller

Säfsnäs socken af Stora Kopparbergs län, utgöra

tillsamman ett stort jernbruk, det förra, anlagdt

år 1729, det senare år 1737 af H. O. Ström.

Bruket har 5 härdar och 3,266 skepprd 13 lisprd

pri v. årligt smide af eget tackjern, hvaraf ham-
marskatten utgöres med 32 skepprd 13 lisprd 7

marker. Af ämnesjern, som får efter behag ut-

smidas emot en rekognitions-afgift af 24 sk. B:ko

per skepprd, verkställes för 1 plåthärd, 1 stålugn,

2 ässjor, 1 plåt-, 1 stål- och 6 spikhammare på
3 manufakturstockar, förädling af plåtar, stål och
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spik, hvaraf, likasom stångjernet, betydligatia de-

len skeppas på Götheborg och afsåttes der; men
äfven på Stockholm. Åges af intressenter; dispo-

•eras af J. Mitander. Bruksstämpeln: H. S. G. med
em i mellersta bokstafvea nedåt stående pil f allt

inom en cirkel af punkter.

Wedriksberajs koboltverk. Se: Jokannisbergs.

Vredjrikaboraj» tillförene kalladt Oxdjupet, har

fordom varit ett starkt fästningsverk, £ m^ ^ran

Waxholroen, längre nt. Detta fästningsverk är nu-

mera helt och hållet öfverlemnadt åt tidens åver-

kan t för att sålunda raseras. Redan år 1549 er-

nade konung Gustaf I låta igenfylla detta inlopp

medelst nedsänkta stenkistor, eller kanske rättare

skeppsvrak, emedan man, under de sänkningar som
no på senare tider foretagits, funnit de äldre sank-

ningarne gifva betydligt efter. Detsamma fullföljde

koaungarne Johan 111 och Carl X. Sundet kan numera

endast passeras af smärre båtar. Fästningen började

anläggas år 1724, hvarmed fortsattes intill år 1735,

då arbetet fullbordades. Fästningsverket bestod af ett

stort torn, bestyckadt i flera våningar, hvälfdt och

bombfritt, och ansågs för det största fästningstorn

i Europa. Det var försedt med magasinshus för

proviant och krut, kommendantsrum, källare, m. m.

och en brunn med tillräckligt och godt vatten. Men
det blef ej omgifvet med tillräckliga verk , som äm-
nadt var. Vid stranden af sundet, emellan Wermdön
och Rindön, funnos 2aie stora kaponierer, af fle-

ra bombfria våningar, emellan bvilka äro åtskilliga

strandverk öfver hvarandra, hvaraf det nedre år

bygdt på stenkistor, på 8 famnars djup, och har

no ansenligt satt sig. På alla verken hafva va-

rit öfver 100 kanoner. Allt hvad som hört till fäst-

ningen är numera borttaget, och den begagnas en-

dast till magasin.

aVredrlkfldal , en sätesgård, i Vagnhärads socken

af Södermanland, 4 J mil från Nyköping, består

af 2 mtl. säteri och 1 1 mtl. frälse. Har tillhört

slägten de Wijk, Barclay, Ratsach och Berchner,

livars dotter blef gift med landshöfdingen Häger-

flycht. År 1825 blef hälften af Fredriksdal och

Risived gjord till fidei-kommiss. Tillhör kapiten

N. Hägerflycht.

Vredrlkafom* ett jernbruk i Undenäs socken af

Westergöthland, vid Edsån, nppbygdt år 1756 af

Jons Kock, som derå erhöll privilegier d. 14 Maj

1739 till 800 skepp:d smide. Bruket har no 3

härdar och 1,400 skepprd privil. årligt smide, af

képetackjern, hvårföre hammarskatt utgöres med
14 skepp:d. Skeppar på Götheborg, äges of in-

tressenter och disponeras af D. W. Lilljehöök.

Vid bruket finnes en skola, under namn af Chri-

stina» skola, inrättad år 1S25 af professor Norders

fm, Christina Setterbolm, som då ägde verket.

Smidesstampeln är J K med adlig krona öfver,

allt inom en cirkel af punkter.

Vredrikafors, ett jernbruk i Döderbults socken

af Kalmar län, har 3 härdar och 345 skepp:d

privil. årligt smide, af eget tackjern, hvaraf frälse-

smidet är 45 skepp:d. Hammarskatten utgöres med
3 skepp.d. Bruket bar egen koltägt. Skeppar på
Kalasar eller DöderhalUvtk. Äges af J. F. Hulten-

heim och P. F. Cederbaum. Brsksstämpeln visar

F S, inom en qvadrar.

WedrlkMfors jernbruk i Bygdeå socken af We-
sterbottens län. Se: Robertsfors, jernbruk.

Vrédrlkehalle fKstnlnsj i Norrige bar i Sven-

ska historien blifvit olyckligt namnkunnig genom
Carl XU:s död i löpgrafven derutanföre.

aTredrikshamn, fredsslutet derstädes d. 27 Sept.

1809. Det var det mest olyckliga Sverige nå-

gonsin afslutat, emedan det derigenom nödgades

till Ryssland afstå bela Finland, till och med Tor-

neå och Åland, samt förbinda sig att biträda kon-

tinentalsystemet. — KU annat, lyckligtvis mera

glädjande, minne faster sig vid denna stad. Gu-

staf III angrep med sin skärgårdsflotta, d. 15 Maj

år 1790, den här förlagda Ryska eskadern. Träff-

ningen började kl. 4 om morgonen, med yttersta

häftighet å ömse sidor, och var, efter 3 timmar,

afgjord till Svenskarnes förmån. Ryssarne drogo

sig i oordning tillbaka under fästningens kanoner,

med en förlust af 10 kanonslupar, hvilka sjönko

i hamnen och 38 beväpnade fartyg, som af Sven-

skarne dels borttogos, dels uppbrändes. Sex offi-

cerare och 200 soldater blefvo fångne. Fästnin-

gen uppmanades att gifva sig; men då svaret blef

vägrande, lät konungen natten emellan den 17

och 18 Maj till lands angripa densamma på flera

ställen, bvilket dock icke lyckades.

Vredrlkshof. Detta var en kronan tillhörande lä-

genhet vid Stockholms stads nordöstra ända emellan

Ladugården och Kalfbagen. Arkitekten Jean de la

Valée fick år 1652 densamma åt sig upplåten, att

derstädes bygga värdshus och "anställa allehanda

lustspel och tidsfördrif, till lofligt förlustande, på

sätt som i landet hittills brukeligt varit, såsom

bollhus, klot- och trycktaffelspel , med flera för-

nöjande saker, såsom han på fremmande orter har

sett eller sjelf påfinner, samt att upprätta bageri,

gårkök, bryggeri, vinbränning och destillering",

m. m. Stället kallades då, efter sin bestämmelse,

Lustdal. Inrättningen lärer likväl icke haft önskad

framgång, emedan stället år 1668 kom i riksrådet

och fältmarskalken Königsmarks ägo och indrogs

år 1682 till kronan. Konung Fredrik I blef år

1733 dess ägare, byggde här ett stenhus och an-

lade tvenne trädgårdar, samt gaf egendomen sitt

nuvarande namn. Han skänkte den sedan åt baron

Broman, efter hvars död den köptes af riksrådet

friherre Haroilton. Då likväl enkedrottningen Lo-

visa Ulrika tillkännagifvit sin önskan att erhålla

den till enkesäte, inköptes den för hennes räkning,

och slottet uppbyggdes derstädes med en kostnad

af 4 tunnor guld. Byggnaden började år 1774.

Efter enkedrottningens död innehades det af prin-

sessan Sofia Albertina, intill dess hon inflyttade i

sitt palats vid Gustaf Adolfs torg. Här nollos år

1789 flere ledamöter af den adliga oppositionen

arresterade, äfvensom några af hufvudmännen för

Anjala- förbundet. (Se: Hästesko). År 1793 inreddes

det till arsenal, då troféerna ditflyttades från det

till theater inredda De la Gardieska palatset; men

fick år 1802 sin nuvarande bestämmelse, såsom

kasern för Svea lifgardes-regemente. På dess
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ägor anlade» några år senare en kasern t&t Mf-

gardet till häst.

WectriksnK* , manufakturverk i Gryts socken al

Östergöthland , har 1 knip-, 2 »pikhammare och

2 härdar; är privilegieradt år 1816. Tillverknings-

rättigheten är obestämd.

Fredriksoiis , fordom Itlarsiiter, 4£ hemnian

frälse-säteri, i ofvannämnde socken, har en gan-

ska täck belägenhet ej långt ifrån saltsjön, med
en promenad af £ mils längd, en af de vackra-

ste i länet. Mangården, 1 mil från kyrkan, är

väl bebyggd. Ägare till Fredriksnäs hafva varit

slägterne Dafva, Vittinghoff och Rehbinder. På
ägorna finnas 2 qvarnar och 1 sågverk. Stället

är ryktbart af det genljud, bvilket, vid klart och

stilla väder, höres på sjön, och upprepar 26 staf-

velser, eller följande dertill brukliga ord: "ett så-

dant eko som här, får man icke höra i all sin

dar, om man lefde aldrig så länge."

Vredrlksodflea erttftriiiff. Den ägde ram d.

24 Okt. år 1657, och var en bland de mest för-

vånande händelser under Carl X Gustafs krig, bvil-

ket likväl var så rikt på sådana. Konung Fredrik

hade satt sin största lit till denna fästning, den

han uppbyggt och gifvit sitt namn, och hvilken

han rikligen försett med alla behof. Den hade

en besättning af 6,000 man, under den gamle riks-

marsken Anders Billes befäl. De angripande Sven-

skarne, under Wrangel, voro deremot foga öfver

3,000 man. Dahlberg hade om nätterna, med lika

mycken möda som fara, rekognoscerat omgifnin-

garna och funnit anfallet möjligt. Det skedde en

timma före solens uppgång. Dahlberg, i spetsen

för Uplands och Westgötha kavalleri, red omkring

de två yttersta pålraderna, högg sig igenom den

tredje och stod inne i fästningen innan fienden

hunnit sansa sig. Wrangel, med den öfriga hä-

ren, under Nils Brahe och De la Gardie, bestego

vallarna på alla sidor, och då solen uppgick, var

fästningen i Svenskarnes händer, h vilka dervid för-

lorat endast 75 döde och 195 sårade. Bille drog

sig, med hälften af styrkan, tillbaka till Bersudde,

yttersta delen af Fredriksoddes landttunga, och gaf

sig fangen. Svenskarne fingo ett ovanligt rikt

byte (emedan många förmögna personer i trakten

ditfört sina dyrbarbeter), en betydlig krigskassa,

73 kanoner, 3S2 centner krut, 1,000 muskötter,

1,200 ryttareharnesk, 700 hjelniar, 39 fanor,

8,200 kulor, 124 tunnor sill, 190 tunnor torsk,

32 tunnor smör, 350 tunnor salt , 900 tunnor råg,

50 tunnor rågmjöl, o. s. v. Af besättningen blef-

vo 3,000 tillfångatagne och de öfrige dels slagne,

dels skingrade. Lika stor som Svenskarnes glädje,

var Danska folkets förtrytelse och misströstan; ty

man hade ansett det omöjligt, att en så stark fäst-

ning kunnat falla utan förräderi. Isynnerhet fäste

sig misstanken vid Bille; men han undgick allt an-
svar genom döden, hvilken träffade honom 14 da-

gar efter hans olycka, till följd af de sår han er-

hållit i striden, jemte sorgen öfver sitt och landets

missöde. Den eröfrade fästningen måste två år

senare öfvergifvas, i följd af de sjukdomar, som
uppkommit genom likens oförsigtiga begrafning.

VMMkfiknm försvarar inloppet 6)1 Gefle, och

har ett fördelaktigt läge på en liten holme, for-

dom Blockhus-karen kallad, £ mil ifrån hamnen.

Emellan holmen och norra landet är så smalt ech

grund t, att endast små båtar kunna gå fram; mes

åt östra landet är omkring två böss-skotts bredd

och så djupt att 20 fots lastade fartyg segla ige-

nom. Här skall i äldre tider hafva stått några

försvars- anstalter och ett s. k. blockhus. År 1717

blef denna skans iståndsatt, hvarigenom Ryska flot-

tan, som 1719 låg här utanför i skären, hindra-

des att komma till staden. Den kallades äfven

Hugoskans, efter general-löjtnanten friherre Hugo

Hamilton, som hade inseendet öfver skans-arbetet

Ifrån 1720 till 1742, särdeles 1738, gjordes bår

flere förbättringar med vallar och försvarsverk.

Efter freden 1743 blefvo hår bibehållne 16 kano-

ner, under vård af 1 löjtnant, 1 styckjunkare oeb

30 man. År 1788 flyttades både kanoner och be-

sättning till Waxholmcn; men följande året blef

skansen, åter på stadens bekostnad, iståndsatt och

försedd med 8 stora kanoner. Vid samma tid an-

lades äfven ett batteri på Holmudden, vid yttersta

inloppet, med en bestyckning af 4 stycken 36-pua-

diga och 4 stycken 24-pundiga kanoner.

Vredrike-ekans , en liten skans norr nt från

Kalmar, tätt bredvid staden och malmen, anlagd

omkring år 1740 och benämnd efter Fredrik I,

ehuru den vanligen kallas Käringlåret.

Vredroa» ett jernbruk med derunder hörande Rexeå,

äfven jernbruk, belägne i Gunnarskogs socken af

Wermland. Det förra har 1,200 skepp:d privil.

årligt smide, med 12 skepp:d hammarskatt; det

senare 900 skepp:d, med 9 skepprd hammarskatt,

allt af eget tackjern. Vid bvartdera bruket fia-

nas 2 härdar. Skeppningen sker på Götheborg.

Ägare: J. Mitander och G. Dettow. Vid Fredros

idkas betydligt spik- och manufaktur-smide.
sFredsber*, en socken, med Bäck samt Björk-

ängs kapell, belägen i Wadsbo härad af Skara-

borgs län, norra Wadsbo kontrakt af Skara stift,

2 mil O.N.O. från Mariestad, vid Götha kanal.

Kyrkan, på hög och vacker plan, nybyggd år

1814 af sten i fyrkantig form, är ljus och rym-

lig. Nära härintill äro vallar, stenkummel och

grifthögar. Man skall här vid gräfning i jorden

funnit värjor och sporrar, m. m. Den gamla kyr-

kan skadades af åskeld år 1691. I sockaen mär-

kes: Båstebacken
y | mtl. frälse, med vacker åbygg-

nad, god och väl anlagd trädgård. Slätte, 1 mtL

säteri, är väl bebygdt, har stor ladugård, träd-

gård och skog. Stora Lefsdng, i mtl. kronoskatte,

med vackert läge utmed Götha kanal. LiUa Left-

äng, £ mtl. kr. sk., med utmärkt löf- och barr-

skog. Midt emot kyrkan ligger Haijstorp, station

för ångfartygen på Götha kanal. Ymseborg, ett

gammalt konunga-säte (hvarom se detta ord.) Sock-

nen hör till 1 kl. reg. pastorater och bar 1,736

invånare. Jemte annexet Bäck består den af 63

mtl. med en areal af 28,884 tonni., af hvilka

1,320 äro sjöar och kärr. Adr. Mariestad.

Wedftberg, Olof» en miniatyr-målare, som dog

år 1704, man vet ieke i hvad ålder, Grtfrt C
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6. Testia omfattade honom ned mycken ynnest.
Det heter em honom i Boyes målår-lexikon: "hans
arbeten hafva mycken förtjeast af en präktig, väl
V9åå, fargbållning och förträfflig perspektiv.

0

•Ved*nrerg*mo«Meii , ligger vid sjön Ymsen i

Skaraborgs lån och innehåller 6,312 tunnland.

Fredihammar, ett jernbmk i Orsa socken af
Stora Kopparbergs län, vid Ore-elf, är anlagd t af
G. Dejdenfeldt, G. W. Schultz och frih. J. Ceder-
creutz, samt privflegieradt år 1697. Braket har
7 härdar och 4 hamrar samt 3,000 skepp:d privil.

årligt smide af eget tackjern. Hammarskatten ut-
göres med 30 skepp.d. Här idkas äfven spik-
smide. Backa masugn, som ligger vid Orsasjön,
hör under Fredsbammars bruk. Jernverken härstädes

nppbrunno år 1826 j men blefvo på kort tid ånyo
uppbyggde. Ägare: C. G. Johansson och med-
delägare. Smidesstämpeln visar F H med tvenne
korslagda pilar emellan och kunglig krona öfver
bokstäfveroa.

Vjredautil eller JPrlhrUmil kallas det privile-

gium, som sträcker sig en mil omkring den pri-

vilegierade orten. En sådan fredsmil hafva vissa

städer, och äro derigenom i besittning af vissa

rättigheter inom en mils afstånd. En sådan freds-

mil ägde säterierna fordom, och landtbönder, som
bodde inom densamma, voro fria från utskrifningar,

gärder, m. m. En lemning af denna fredsmil fin-

nos i rå- och rörs- friheten, eller säteri-ägarens

rätt, att, under hufvudgårdens friheter, försvara

sådana hemman, som blifvit upptagne inom sä-
teriets rågång, eller den by, der säteriet är be-
läget.

Wegått, ett tremastadt örlogsfartyg, som har
blott ett batteri. Svenska flottan bar 0 fregatter,

med station i Carlskrona.

Welnslielia eller Vreln»hemln« , Johan»
född i Ulm d. 16 Nov. år 1608 och död i Hei-

delberg d. 30 Aug. 1660, en på sin tid utmärkt

lård, särdeles hemmastadd i gamla litteraturen och
historien, har utgifvit flera upplagor af klassiker-

na. Hans vältalighet, h vi]ken isynnerhet röjde sig

i ett loftal öfver Gustaf II Adolf, väckte upp-
märksamhet i Sverige, dit han inkallades år 1642
af drottning Christina, som utnämnde honom till

Skytteansk professor. Ett tal öfver henne, som
han höll på hennes födelsedag år 1647, behagade
beane så, att bon kallade honom till Stockholm,

gjorde honom till sin bibliothekarie, med fritt un-

derhåll och 2,000 R:dr i lön, samt skänkte honom
500 dukater, och, hvad som var än mera, efter-

gaf hans födelsestad det mesta af dess andel i den

Tyska krigskosteads-summan. Det Svenska luft-

strecket öfvereasstämde likväl Icke med hans öm-
tåliga hälsa, hvårföre han begärde att fa återvända

Ull Tyskland. Christina samtyckte dertill, ehuru

ogärna, gaf honom vid afresan många skänker,

och tillät honom behålla lönen för sin lifsttd.

sTrrJoi» (mythol.). Ett namn, eller snarare en ti-

tel, som de nordiska qv innorna erhöllo, efter gu-
dinnan Freja. Detta gällde emellertid endast för

de gilla. Af Frtjor blef slutligen Fruar.

r*ejvid IMiVe. Se: Arnvid Bände.
Prefce (mythol.). En af de tvenne nlfvar, eDer
vargar, hvilka Oden brukade såsom jagthundar.
De lågo bredvid honom når han satt till bords
och erhöllo då all den mat som åt honom fram-
sattas; emedan den högste guden, för att lefva,

endast behöfde dricka, men icke äta.

Fremlio*, löjtnant vid flottan, var, under 1742
års fälttåg, kommenderad ombord på skeppet Öland,
hvilket fördes af kapiten Schlyter. Skeppet stran-
dade under en storm vid Ölands södra udde. Frem-
ling anklagades såsom vållande till olyckan, genom
en felaktig manöver, ställdes inför krigsrätt och
dömdes till döden; men konungen mildrade domen
till tre veckors vatten och bröd, hvarjemte han
förklarades ovärdig att vidare tjena staten.

Vremllns;, Mattilas» filosofie professor i Lund,
född i Malmö d. 17 Okt. 1745, död i Lund d. 20
Juli 1820. Son till en förmögen far, handlanden
i Malmö, Lorentz F., och informator i riks-rådet
Ribbings hus, skulle man trott att lyckan bordt
nppsöka honom innan hon gjorde det; ty han blef

professor fÖTst år 1782. En skrift mot Kant för-
skaffade bonom Gustaf IV Adolfs ynnest, hvilken

opåmint, af egen ingifvelse, gjorde honom till R.
af N. O. vid kröningen i Norrköping. Denna skrift,

äfvensom en annan: Bref i filosofien, jemte några
dispatationer, utgöra hans efterlemnade arbeten.

Mycken beläsenhet, opartiskhet, ett lätt föredrag
och ett gladt umgänge tillerkännas honom all-

månt. Man förebrår honom en något långt drif-

ven sparsamhet.

Trendens» eller Frender, biskop i Strengnäs,
der han afled år 1344, efter att blott en kort
tid hafva beklädt biskopsstolen. Han skall hafva
varit af en ansedd slägt och redan hunnen till en
hög ålder , då han bekläddes med biskopsvärdigheten.

Vreonlnsre, en socken, med Wollsjö, belägen i

Färs hårad och kontrakt af Malmöbus lan och Lunds
stift, 4£ mil N. från Ystad. Här märkes: Hårde-
rvp, 2 1 mtl.; Skumparp, T\ mtl. Här var aflidne

riksdagsmannen Nils Månsson född, och har der-
igenom gifvit ryktbarhet åt stället; Starrarp,

l 4\ mtl.; Wotlarum, 3 mtl., jemte flera andra

mindre lägenheter. Socknens hemmantal utgör 22

t\ mtl.; arealen 11,849 tunnl., af hvilka 15 äro
sjöar och kärr. Socknen hör till 3 kl. konsist.

pastorater och har 1,541 invånare. Adr. Hörby.
Weseati eller Fraecatl, en lägenhet på Stock-
holms Djurgårds ägor, utanför Roslagstull, hvilken

Gustaf 111 år 1791 skänkte, på hundrade år, åt ge-
neralen, frih. Gustaf Maurits Armfelt, som der

uppförde ett landthus uti Italiensk stil, och gaf
deråt detta namn, efter en bekant Italiensk villa.

8edan Armfelt var död, företogs en undersökning

om jordens natur, då det befanns, att den tillhör-

de Djurgården, och icke Ulriksdal, hvårföre stället

åter indrogs till kronan. Nu innebafves det af

lifmedikus af Edholm.

Vrese, Jakob* en ung skald, i början af förra

århundradet, om hvilken man gjorde sig stora

förhoppningar och som man, bland alla åldre Sven-

ske poeter, satt främst efter Stjernhjelm. För-
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tärd af en långvarig sjukligfaet, dog han i sin
bäita år omkring år 1728. Han var då kanslist

vid inrikes civilexpeditionen. Han har efterläm-

nat: Andeliga och verIdaliga dikter; Kårta Sedeläror

och Sede-Tilldmpningar ; Passions-Tankar, eller Be-

traktelser, Ofver Vår Vålsign. Frälsares Blodiga Pi-

no och Dödskamp, under sjukligt tillstånd författade

af P. A. Sondén utgaf, år 1826, en ny upp-

laga af hans förnämsta arbeten.

Freita 9 en socken, med Hammarby, belägen i

Wallentuna härad af Stockholms län, vestra Ro-
slags kontrakt af Upsala stift, £ mil N. från hof-

vudstaden, 2 mil från Mälaren. Socknens hem-
mantal ntgör 20 £ hemman med 454 invånare.

Arealen är 4,605 tannl., af hvilka 420 äro sjöar

och kärr. Socknen hör till 2 kl. konsist. pasto-

raten Adr. Stockholm, Antnna.

Freitare, Carl» en af fångarne vid Pultawa.

Han hade, såsom helt ung, varit i Holländsk tjenst

och gjort fälttågen i Brabant på 1690-talet, blef

1697 förare vid Westmanlands regemente; men
tjente opp sig, så att han redan 1704 var kapi-

ten, hvilken grad han innehade ännn år 1709. För-

des till Saraaski och qvarblef der i fångenskap till

1722. Vid hemkomsten blef han major med ka-

pitens indelning, och deltog i Finska fälttågen

1741— 1743. Fick afsked år 1746 och dog 1760
i en ålder af 84 år.

frey (mythol.). Var en af öfvergndarne i den

gamla nordiska gudasagan. Han var af Vana-ätt,

son till Niord i Noatan, Freyas bror och den ståt-

ligaste bland Asarne. Han råder ofver regn och

solsken, och "det är godt att åkalla honom till års

och frid." Dvergarne gjorde åt Frey det goda

skeppet Skidbladner, hvilket, då seglet är hissadt,

har vind hvart man vill styra det; men eljest lå-

ter sammanveckla sig som en duk och bäras i en

pung. Frey äger galten GutHnborst, som förmår

ränna i luft och sjö, natt och dag, mera än nå-

gon bäst, och "aldrig är så mörkt om natt eller

dimma, att det ej är ljust der han far fram; så

lyser det af borsten." Frey ägde också ett ofver

måttan godt svärd; men detta förlorade ban af

följande anledning. En dag hade Frey gått upp i

Odens högsäte i Hlidskjalf, hvarifrån han såg of-

ver hela jorden. Då han blickade åt norr, vars-

nade ban en den fagraste qvinna, jätten Gymirs

dotter, Gerda, af bvars bänder, då bon hof upp

dem i dörröppningen, det sken såsom solen. Frey

fattades af en outsäglig längtan att äga Gerda,

och då slutligen hans skosven Skirnir åtog sig att

uppsöka och begära Gerda åt Frey, fick han i

belöning Freys goda svärd. Skirnir uträttade sitt

uppdrag, och efter 9 nätters väntan erhöll Frey
Gerda till maka. Emellertid hade Frey förlorat

sitt goda svärd, så att han i striden mot Bel

dräpte denne med Hjerthornet. "Men bända månde
det som värre är, då Frey saknar sitt svärd: det

är då Muspels söner fara till strids." Och detta

inträffar; ty vid Ragnarök strider Frey med Surtor

och faller efter en hård kamp , och "varder det hans

bane att han saknar det goda svärd, som han gaf
åt Skirnir." Detta är, i korthet, Eddornas berät-

telse om Frey.— Den historiska Frey, Niords son

och efterträdare, uppbyggde Upsala afgudatenpel

och inrättade Upsala öde; förde tn lycklig rege-

ring, då ymnighet och frid rådde i landet, hm-
före denna tid kallas Freysfriden, samt blef, vid

sin död, obränd insatt i en af Upsala högar, och

hans död i trenne år dold för folket Han bette

med ett annat namn: Yngvi eller Ingvi. Freys

dyrkan var utbredd öfver största delen af Norden

och troligen gemensam för alla Göthiska folkstam-

mar. I Sverige synes, att dömma af ortnamn,

trakten mellan och omkring sjöarne Hjelmaren och

Wenern hafva varit Freysdyrkans hufvudsäte. Hår

ligga Frötuna (Freys stad) vid Arboga å, Frövi

(Freys helgedom) i Nötby socken, Frösvida], Frös-

vi, Frötorp, m. fl. I Wiby socken ligger ett Fro-

torp och i grannskapet deraf Onsvi (Odens helge-

dom), det enda, som i dessa trakter tyder på Odens

dyrkan. 1 Tyskland bibehålies äfvenså på flera

ställen Freys namn. Den föråldrade benämningen

Frö, herre, en äretitel, härledes af Frey, likasom fira

af Freya. Frey var den alstrande kraften, frukt-

barhetens ursprung, och han var, enligt gamla

berättelser, afbildad i märkvärdig överensstäm-

melse med de bilder, hvilka uti Egypten och

Grekland föreställde samma princip (t. ex. Her-

mes-stoderna). Hans bild fördes, uti norden,

vissa tider af året omkring landet för god ån-

växt, och offer blefvo honom gifna, som kalla-

des Fröölot. Dessa offer bestodo af Iefvande djur,

egentligen bästar och oxar, och af de förre an-

sågs isynnerhet en, Frty-faxx (Freys häst), helig.

Vid offringen om julen inbars högtidligt på bordet

Freysgalten, vid hvilken gjordes löften och eder.

Till minne deraf, bakar man ännu i Sverige till

julen bröd i form af djor, hvilka kallas Julkusar,

och julskinkan erinrar äfven om ofvamnämnde plig-

sed. Frey var solens och Freya månens gemål.

Begge voro de barn or Noatan (natten). Så voro

äfven Apollo ocb Diana barn af Latona (natten).

Frigg, den tredje af Freysdyrkans gudomligheter

var Fjörgyns (jordens) dotter.

Freya (mythol.). En af den Nordiska gudalärans

förnämsta personer. Hon var, enligt Eddornas vitt-

nesbörd, dotter af Niord i Noatan, Freys syster,

Vanagudinna och den ståtligaste bland gudinnorna.

Hon ägde många dyrbara ting, såsom halsbandet

Brising, smidt af fyra dvergar, och sin fjäder-

hamn, hvari bon kunde såsom fogel flyga hvart

hon behagade. Hon bodde i borgen Folkvang, och

hade der den stora och sköna salen Sessrymner.

Af de stupade på slagtfältet tog hon hälften med

Odin, och "det är godt att åkalla henne i kärlek."

Freya blef gift med en man, som hette Odr. De-

ras dotter hette Hnoss, hvilken var så fager, att

med hennes namn är allt fagert och dyrbart be-

nämndt. Unoss (smycke). Enligt andra hade bon

innu en dotter: Geseme, af hvilken äfven smyc-

ken blifva benämnda. Odr for bort. Freya grå-

ter efter honom och hennes tårar vordo det råds

guld; derför kalla äfven skalderne guldet: "Freyas

gråt, Freyas ögons dagg eller regn." Freya ha*

många namn, efter den förd bon gjorde att söka
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Odr. Bob genomreste då mångt lånJer, och hade

nos do obekanta folken många benämningar, så~

nom: Mar-döll (i hafvet född), Horn, Gefn och

Syr. Freya var månens gemål, likasom hennes

bror Prey solens. Den vackra stjerna, hvilken om
hostaftnarne lyser på den södra himmeln, hette

"Freyas stjerna", och med hennes namn benämndes
äfven många tråd och blommor. Af henne har

liven fredagen sitt namn. Freyas dyrkan sam-
manhänger noga med hennes broder Freys. De
voro båda de tvenne himlaljusen, födda af natten

(i Noatan) och af Vanernas ätt. Freya kallas der-

för Yanagndinna eller Yanadis, och var den lif-

gifvande kärlekens ursprung. Freyas motbild i den

Grekiskt-Romerska mythologien är Venus, kärle-

kens gudinna, i bafvet född {jfyQoShT}), månens
gudinna och solens syster. Liksom Venus blef

hon äfven i många benämningar sedermera krist-

nad till Maria, t. ex. Frejerocken, Mariaerock, Freyas
hår (ett slags gräs), Marias gräs, m. m. Freyas

namn var högst i ära, och deraf äro höge her-

rars gemåler kallade fruar (Freyor).

uTrey«frideii. Så kallades i Sverige den tid af

frid, lycka och ymnighet, som rådde i Svealand

under den vänsälle och ärsälle Yngve Freys rege-
ring. Samma lyckliga tillstånd herrskade vid den-
na tid äfven i Danmark, och kallades der Frode-
friden. Vid denna tidpunkt anser man Christus

vara född.

nTrim Mftro- och Arbeto-lnrHrtnliiajeo * eller

Pltillp«caska skolan i Stockholm, är i sitt

nuvarande skick hufvudsakligen grundad genom do-
nationer, och ägde vid slutet af är 1842 i kapital

41,870 R:dr, en fastighet, värderad till 18,000
R:dr, samt diverse inventarier till ett värde af om-
kring 500 R:dr, allt B:ko. Fattiga gossar och

flickor af Maria Magdalena församling undervisas

hår uti läsa, kristendom, räkna, skrifva, historia

och geografi, samt en del äfven i de vanligaste

handarbeten. Undervisningen besörjes af 1 lärare,

med 700 R:drs lön och 1 lärarinna, aflönad med
333 R:dr 16 sk. Skolan är ställd under en direk-

tton, bestående af sju ledamöter, och bivistades år

1842 af 65 gossar och 85 flickor.

aTitore-bad, en folklek i östergöthland. Säll-

skapet sitter i ring. Den, som börjar leken, sä-

ger till sin granne: "Det kommer bud!" — Detta

upprepas omkring hela laget. — Den förste: "livad

för hud?" — Hvilket äfven förnyas af alla andra,

jemte efterföljande: "Friare-bud !" — "Hvem skall

då gifta sig?" — "N. N.l" (Vanligen någon af

närvarande karlar eller fruatimmer). — "Hvem
skall han ha?" — "Han skall ha mig!" — Den
som öppnat leken, yttrar slutligen: "Se hur gos-
sarna (flickorna) täfla om N. N.!" Afsigten med
loken är, att roa sig åt närvarande älskandes bry-

deri, bvilkas kärlek skall utgöra en hemlighet.

sTrlaursriftuwsj kallas i Lappmarken den, som åta-

ger sig att fria för någon annan. På Lappska språ-

ket kallas denne person: sognon-åive.

aTMnersjet* Se: Borgberg.

sTriboren. Den första skillnad emellan människor-

na, hvilken sederna och lagen fastställt, är den, som

berodde af börden. I detta afseende uppstå två

hufvudklasser: friborne och trålar; men de kunna
rätteligen dock ej betraktas såsom hvarandras mot-
sats, ty den förra var allt, den senare deremot ej

annat än djuret och tinget, hvilket utgjorde före-

mål för ägande-rätt. Sagorna yttra att "trälarne

icke stå under Ing och landsrätt, såsom andra män."

Detta är grunden för alla de stadganden, som an-
gående dem finnas i lagarne, och förgripelser mot
dem togos ursprungligen i betraktande endast ur

synpunkten af angrepp eller skada på egendom,
till dess kristendomen lyckades först att mildra do

hårda grundsatser, bvarefter trälarne behandlades,

och sedan att upphäfva sjelfva träldoms-tillståndet.

Till de friborne, frie, hörde alla de, hvilkas an-

tingen begge föräldrar voro friborne, eller ock an-

tingen fader eller moder var af fri börd, ty uti

de Nordiska lagarne var det en från de andra Ger-

maniska afvikande regel, att barn "gangi a bätri

halv." De friborne förekomma i lagarne under fle-

re benämningar: frosts, fratsisman, fratlsiskona , i

förhållande till trälarne, hvilka kallades ofrdis;

folkfrals, en af det fria folket-, fridhatta, atttadh,

attlboren, fullkynnadh, i afseende å den fria ätt man
tillhörde, och i hvars gemenskap ocb skydd man
stod; thasgn, thicenyn, i allmänhet en fri och sjelf-

ständig man, en bonde. Till de frias klass fördes

ock de så kallade celtledde, fr&lsgivi, trålar, bvilka

ur träldomen blifvit antingen frigifne eller friköp-

te, och i följd deraf kommit i åtnjutande af de

flesta bland de rättigheter, som tillhörde de frie.

Desse frie utgjorde det egentliga folket.

Fribref för fartyg, kallas den handling, bvarige-

nom kommerse-kollegium förklarar fartyget berät-

tigadt till Svenska fartygs fribeter ocb förmåner.

Fribrefvet är en förklaring, att fartyget är äkta

Svenskt. Det gäller icke för lasten, icke för nå-

gon viss resa, utan för sjelfva skeppet , ehvad re-

sor det må göra. Det förnyas blott när hufvud-

redaren ombytes, eller fartygets egenskaper helt

och hållet förändras, vare sig genom omgjord tak-

ling eller genom reparationer, t. ex. om det för-

bygges, så att drägtigheten ökas. De vilkor, hvar-

under fribref erhållas ocb fartyget således erkän-

nes för Svenskt, är, att det blifvit bygdt eller

kölsträckt i landet, eller, efter sjöskada, der un-

dergått en stor reparation; vidare att ägarne och

befalhafvaren äro Svenskar. — Fribref i en annan

mening kallas de bref, hvilka portofritt få afsändas

med posten. Icke blott offentliga verk äga denna

rättighet, utan äfven tidningar, som alltid skola

vara stämplade, och derföre erlägga en afgift;

samt äfven tidskrifter, dock så att häftet icke får

öfverskrida 4 ark, och år belagdt med tidnings-

stämpel.

nTribyararsuro • en orden. Har utgifvit journal för

allmän upplysning ocb sederna, Stbm 1796—98,

haft. 1—4, samt år 1799 Skrifter upplästa i säll-

skapet.

Vriderborg, en gammal from och gudaktig fru,

hvilkeo fått ett slags historiskt namn af följande

omständighet. Hon hade på sina sista år antagit

kristna läran, och ville äfven i det hänseendet föl-
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ja dess föreskrifter, att hop på sotsängen skänkte

all sia egendom it de fattige. På den tiden an-

såg man det likväl i Norden för »kam atl vara

fattig, hvårföre ingen fanns, som kände eller viHe

eroottaga hennes gåfva. Denna måste således skic-

kas till Bremen, der afnämare till de rika allmo-

sorna funnos i mängd.

Vridened, annex till Fröjered, beläget i War-
tofta härad af Skaraborgs län , 1 *- mil V. från _

Hjo. Kyrkan, af sten, är ombyggd år 1805 och

har tvenne torn. Här i socknen märkas : Djurahult,

-\ mtl. säteri, samt militise-boställena Tjustorp och

Wöbjörnstorp. Socknen har 459 invånare. Dess

areal utgör 5,392 tonni., af hvilka 70 äro sjöar

och kärr. Den består af 12 f mtl. Adr. Sköfde.

Vridkulla. Se: Margarethaj Inge d. ä:s dotter.

vridlefstad » en socken, med Sillhöfda kapell och

Rödeby, belägen i Medelstads härad och kontrakt

af Blekinge län och Lunds stift, 1| mil N. från

Carlskrona. Sjöborg, i dess "Utkast till Blekings

Historia", berättar att "ej långt ifrån byn (Frid-

lefstad) är på en äng en höjd, kringsatt med upp-

resta stenar. Delta ställe kallas Fridleifs graf.

Hvem denne Fridleif varit blir svårt att säga; men
med största trovärdighet kan påstås, att han varit

antingen regent, eller åtminstone en man af stort

anseende. Man vet, att flere regerande herrar af

det namnet Fridleif funnits i Danmark; men man har

sig icke bekant om en af dessa haft sitt hof på
denna ort. I socknen felas icke minnesmärken efter

gamla byggnader, hvilka, jemte namnet, kunna an-

tyda , att Fridleif här varit bosatt. Mer eller mindre

märkvärdiga ruiner anträffas på flere ställen inom

socknen." Fridlefstads kyrka är en ganska gammal
stenbyggnad utan torn. Den bar varit helgad åt

den helige Martin. Socknen hör till 1 kl. regala

pastorat och består af 54 £ mtl., samt har 4,280
invånare. Dess areal utgör 37,191 tunnl., af hvil-

ka 3,520 äro sjöar och kärr. Adr. Garlskrona.

Prldsbrotf kallades brott emot den allmänna sä-

kerbeten och freden i landet, och emot dessa brott

stiftades Birger Jarls fridslagar om hemfrid, qvin-

nofrid, kyrkofrid och tingsfrid. Ur denna lag-

stiftning uppkom begreppet om edsöre, hvilket,

ehuru efterhand förändradt, likväl ännu qvarstår i

vår gällande lag. Straffen för fridsbrott äro olika

efter omständigheterna. Qvinnans kön, kyrkans he-

lighet och rättegångsortens höga bestämmelse att

vara det ställe, der rättvisan häfdas, hafva gjort

dessa ställen fridlysta, framför alla andra. (Se vi-

dare: Edsöre.)

Vridskyss. Bruket att med kyssande och uttryc-

ket "frid vare dig!" helsa bvarandra, är urgammalt
i Österlanden. I anledning af Pauli, måhända på
denna Österländska sed grundade tillsägelse, att

helsa bvarandra med en helig kyss, uppkom bru-

ket inom den första kristna församlingen, att ef-

ter böner, efter gudstjenst och isynnerhet efter

begåendet af den heliga nattvarden, gifva hvaran-

dra fridskyssen (osculum pacis eller endast pax). Då
detta gaf anledning till missbruk, kysste man i stäl-

let en liten tafla af silfver, som äfven kallades pax

(egentligen wmlototivm), brilkea af prosten ba-
nades åt kvar och en af de närvarande att kyssa.

Man kysste på samma sätt äfven bibeln och isys-

nerhet me&sebokea. Att kyssa de heliga figurer

man såg på tsflan eller boken kallades ärVen att

kyssa pacem, gifva fridskyssen. I den Grekiskt

kyrkan bibehålies ännn, vid vissa högtider, såsen

vid påskhögtiden, det ursprungliga fridskyssandet.

Vrid•leIf (mythol.), ett skönt, konstigt arbetadt

harnesk, förfärdigadt af utmärkt skicklige dvergar.

Det hörde till de tre klenoder, hvilka Rolf Krake

ntbad sig, då han skulle hjelpa sin stjuffader, ke-

nung Adils, i striden mot en Norsk konung.

WldygrD. Vid erläggandet af tionde bestås bergs-

männen trenne sådana dygn; men när masugnarne

måste ånyo uppmuras beviljas både bruksidkare

och bergsmän 10 fridygn.

F*rlel » annex till Tun
,
beläget i Åse härad af Ska-

raborgs län, 3 £ mil O.N.O. från Wenersborg, 2}
mil V.S.V. från Lidköping, vid Wenern. Kyrkan,

liten, mörk och nedsjunken i jorden, är af okänd,

men hög ålder. Nära Frielsby, i ängen vid We-
nern, upptogs, för omkring 50 år, sedan en koppar-

flaska, uti bvilken lågo 2:ne guldringar, spetsen af

en värja samt aska och ben. Socknens hemman-

tal är 10 i hemman. Den har 466 invånare på en

areal af 3,124 tunnland, af hvilka endast 10 äro

kärr och sjöar. Adr. Lidköping.

Fries» Klias» född d. 15 Ang. år 1794 i Fen-

sjö socken af Wexjö stift, der fadern var prost

och kyrkoherde. Hans håg för natura)historien ut-

vecklade sig ganska tidigt, och ännu innan han

blifvit student, kände han alla växter i sin hem-

ort. Vid 20 års ålder blef han magister, fick 10

år senare professors titel och ännu tio år deref-

ter, eller 1834, blef han verklig professor i den

praktiska ekonomien. R. N. 0., ledamot af veten-

skaps-akademien. Han är en af icke blott Sveri-

ges, utan Europas nu lefvande störste vetenskaps-

män och naturforskare. Han har gjort sig ett namn

isynnerhet genom sina skrifter om Lafvarne och

Svamparne, hvarförutan man har af honom: Flofå

Hallandica , Flora Scanica , Botaniska Utflygter, m. fl-

JFrles» Bengt Fredrik» en slägting till des fö-

regående, föddes d. 24 Aug. 1799 i Helsingborg,

der fadern var stadsfysikus. Denne aktade och

allmänt saknade vetenskapsman kar gjort sig ett

namn genom sitt arbete öfver Svenska fiskares,

resultatet af hans fleråriga resor och forskningar,

och hvilket arbete, försedt med planscher, ritade

af W. von Wrigbt, anses för det mest fulländade

vetenskapen har i denna väg att uppvisa. En stor

och obestridlig förtjenst har Fries äfven genom

ordnandet af vetenskaps-akademiens museum, hvars

intendent han var, och hvilket han på sitt sätt kan

sägas hafva skapat, emedan det först genom ho-

nom erhöll sin rätta tillgänglighet och användbar-

het. Fries dog i Stockholm d. 6 April 1839. Stän-

derna anslogo år 1840 en pension åt den aflidnes

enka och barn. Hans förnämsta efterlemnade skrif-

ter äro, utom det ofvannämnda arbetet om Sven-

ska fiskarne: Beskrifning öfver nya ins*åt*r A***
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Kolumbim, jerate vetenskaps-akademiens årsberät-

telser, från och med 1832, om nyare arbeten och
upptäckter i zoologien.

Fries, Göran, var pastor i Breared och afsat-

tes for det han gjort några utdrag nr Melaachtons

toci Iheologici; men vid 1662 års riksdag blef han

af sitt stånd förklarad for renlårig och återfick

embelet.

Vrlesendorf9 Johan Fredrik , född i Bremen
och stamfader för den Friesendorfska ätten i Sve-
rige, användes här i åtskilliga diplomatiska värf,

bland andra i en beskickning till England år 1661,
om hvilken han afgifvit en berättelse, som inne-

håller flera ganska märkliga uppgifter. Han lärer

äfven der hafva blifvit väl emottagen af konung Carl

II, hvilken gjorde honom till baronet och riddare.

Han fick i Sverige titel af hof- och kommerse-
råd, blef, tillika med von Eik, kommerse-presi-

dent i Götheborg, och föreslog ett generalfaktori

därstädes, för hvilket äfven ett kongl. privilegium

utfärdades. Afled år 1669, endast 52 år gammal.
Han hade af kejsaren blifvit gjord till riksfriherre

;

men först hans söner blefvo Svenske friherrar, fin

af dem, Magnus Gabriel* stupade vid Pulta-

a, såsom general-qvartermästare vid lifdrabanter-

ne. Den mellerste,

Vrlesenriorf, Carl Gustaf, född i Stockholm
år 1663 och död i Stralsund 1715, beträdde sin

faders bana
l

och skickades såsom sändebud till

Haonoverska, Sachsiska och slutligen till Preussiska

bofvet Vid det sistnämnda råkade han likväl i

onåd, och fick befallning, att lemna Berlin inom
24 timmar. Då denna befallning meddelades ho-
nom, hade han nog fintlighet att svara: "Det är

mig okärt, att jag ej får stadna qvar så länge,

ty jag har förut erhållit min konungs befallning,

att inom 12 timmar lemna staden.
71

Görtz lärer

hafva hyst stort förtroende till hans politiska in-

sigter, och meddelade honom åtskilliga af sina pla-

ner. Hans son, Fredrik, född år 1707, inkal-

lades 1761 i riksrådet, blef riddare och kommen-
dör af alla Kongl. Maj:ts ordnar, 1767 president

i lag-kommissionen; men fick afsked vid Norrkö-
pings riksdag år 1769, och dog följande året på
Wallstaaäs i Upland.

Vrletaky, Claes de, son till öfverste-löjtnanten

de P., föddes i Januari 1737, lärer någon tid hafva

tjänstgjort såsom landskanslist i Örebro, och fö-

restod sedan ett bruksbolag, hvarigenom han fick

titel af direktör. Hans egentliga anspråk på ut-

märkelse är likväl det namn af medborgare han
tillvunnit sig. Han är i vårt land ett af de få be-

visen, att äfven detta namn kan vara nog för att

gå till efterverlden. Vid slutet af den s. k. fri-

hetstiden uppträdde ban såsom en aktad och verk-
sam ledamot af mösspartiet. Det är beklagligt,

att man skall nödgas räkna äfven en sådan man
som Frietzky till ett af dessa partier, hvilkas namn
vanpryda vår historia-, men sådant var en följd

icke af hans lynne, utan af tidsförhållandena, och
han skiljer sig för öfrigt högst väsendtligt från

sine medbröder deri, att ban icke ef!ersträfrade

egna fördelar och vilde, utan hvad han ansåg för

fäderneslandets nytta. Vid 1786 års riksdag, då

det aristokratiska partiet trodde tiden gynnande,

att åter börja sin sekelgamla strid med konunga-

magten, var Frietzky en af dess förnämste käm-
par; men icke af samma bevekelsegrunder som par-

tiet, utan emedan han fana åtskilliga af styrelsens

åtgärder skadliga för nationen och friheten, hvars

grundsatser han af hela sin själ var tillgifven. Hans

memorial om brännvinsbränningen, hvari han tydligt

visade, att denna var en af folkets och särdeles

landtmannens rättigheter, hvilken icke utan orätt*

visa kunde afhändas dem, väckte mycket uppseen-

de och var troligen en bland anledningarne till

riksdagens oförmodade slut. Vid den derpå föl-

jande lyste likväl först Frietzkys talanger och pa-

triotism i sin fulla glans. Med lika mycket mod
som skicklighet sökte han motarbeta konungens

planer på en utvidgad magt, och föreslog, för att

vinna ändamålet, att man borde söka draga ännu

ett stånd på adelns sida. Härtill erfordrades den

icke särdeles betydliga summan af 7,000 Rdr;
men hvilken de rike particheferne Fersen och De
Geer nekade att anskaffa, ehuru sådant bordt va-

ra en småsak för blott den ene af dem. Vid den

statskupp Gustaf 111 vid denna riksdag utförde, var

Frietzky en af dem som häktades, hvarjemte hans

papper blefvo förseglade, emedan man inbillat ko-

nungen, att han var bufvudman för det parti, som

handlade efter Rysk ledning och besoldades med
Ryska penningar. Ingenting fanns likväl, som på

minsta sätt bekräftade en sådan misstanke, och

hvilken sist bordt drabba Frietzky, emedan ban var

lika fri från egennytta, som från andra skamliga

passioner. Hans handlingssätt leddes alltid af de

renaste bevekelsegrunder. Han återfick fribeten

först efter riksdagens slut. Vid den i Gefle år

1792, deltog han åter i förhandlingarne, och var

en af hemliga utskottets ledamöter. Han kom häri-

genom i en närmare beröring med konungen, som

ej kunde undgå att fatta högaktning för honom,

och derpå gaf honom ett bevis, hvilket lika mycket

hedrar både Gustaf och Frietzky. Då utskottet ha-

de sin sista sammankomst, förklarade nemligen ko-

nungen, att ban nu först lärt rätt känna och vär-

dera Frietzkys karakter och statsekonomiska in-

sigter, och derföre utnämnde honom till kommen-

dör af Wasa-orden. Frietzky undanbad sig lik-

väl denna nådebetygelse, under uppgift, att han,

redan vid 1772 års riksdag, gjort ett löfte, att

aldrig mottaga någon titel, dekoration eller pen-

ninge-belöning, samt i ett stort sällskap med en

dyr ed bekräftat detta löfte. Någon sade sedan

härom, att Frietzky icke med skäl kunde emotta-

ga gröna bandet, då han förut hade blå bandet i

moralen. En ersättning för denna försakelse vän-

tade honom samma aflon, då han i adelns sam-

lingsrum böjdes på sine ståndsbröders axlar och

förklarades för hela riddarbusets farbror, en titel,

hvilken skulle gifvas honom af hvarje adelsman,

huru mycket öfver honom i rang och ålder han än

måtte vara. Han dog på Säbylund i Nerike d. 9

Okt. 1803, utan att, såsom man skulle väntat,

deltaga i Norrköpings riksdag.
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lhrl*ttl, Pelur, den Svenska tonkonstens senior,

föddes d. 2 Sept. 1750 i Kalmar, der fadern nr
tbeol. lektor. Af honom, åfvensom af egen bö-

jelse bestämd till stadierna, drogs gossen likväl ti-

digt af sin håg till musiken, lärde sig på egen

hand spela fiol och sedan orgor, på hvilka han en

påskdag öfverraskade fadern med en ovanligt skön

inledning till predikstols-psalmen och en ny ut-

gångsmarsch. Belöningen härföre var tillåtelsen

att få studera tonkonsten. Först vid 20 år kun-

de han begifva sig till Upsala, att taga student-

examen, och vid 26 år magister-graden. I Stock-

holm, dit han sedan kom, gjorde han bekantskap

med den tidens mest utmärkte kännare och idkare af

musiken, och de anlag han röjde för densamma,
föranledde en plan, att låta honom på allmän be-

kostnad företaga en utländsk resa, för att studera

denna konsts theori. Genom förändrade omständig-

heter gick detta förslag likväl ej i verkställighet,

utan Frigel nödgades, för sin utkomst, vid 30 års

ålder, beträda embetsmanna-bauan och ingå i kan-

sliet. Här fick han ofta tillfälle att föra proto-

kollet inför konungen, som föste uppmärksamhet
vid hans lika utmärkta skriftstil som handstil, och

ofta efter justeringen tackade honom derför. Snart

erhöll han sekreterare-tjensten i stats-kontoret,

hvilken han beklädde till år 1809, då han fick

afsked med lönen i pension. Det var hans högsta

befordran. Derjemte utnämnde honom likväl musi-

kaliska akademien, hvilken redan 1777 kallat ho-
nom till sin ledamot, år 1796 till sin ständige se-

kreterare. Lärare-befattningen i musik-theorien och
nppsigten öfvcr akademiens undervisningsverk upp-

drogs honom tillika. Då han år 1841, vid 91 års

ålder, nedlade dessa befattningar, öfverlemnade aka-
demien till honom, såsom bevis på sin aktning, en

öfver honom preglad medalj. Han hade då varit

akademiens ledamot i 64 och dess sekreterare i 45
år. Frigels kompositioner äro, utom en mängd
koraler och några kantater, en opera: Zoroaster,

hvilken likväl aldrig lärer hafva blifvit uppförd,

musiken till Eremiten och ett oratorium: Försona-

ren på Oljoberget, bans förnämsta arbete, hvilket

tillskyndade honom då varande kronprinsen Carl

Johans uppmärksamhet och skänken af en dyrbar

gulddosa. Denna, tillika med en årlig pension af

200 R:dr, som 1840 års ständer anslogo åt ho-
nom, äro de enda belöningar Sveriges statsmag-

ter läto honom vederfaras. På sena ålderdomen

förlorade han sin syn; men bibehöll likväl sin
*

helsa och sitt muntra lynne, till dess han ge-
nom ett olyckligt fall blef krympling, tvangs att

gå på kryckor och deraf såg sina vanliga långa

utvandringar afbrutna. Härigenom försvagades hans

krafter fortare, än det troligen eljest skulle hafva

skett, och han afled d. 24 Nov. 1842, i den säll-

synt höga åldern af 92 år.

Vrisrga (mythol.). Var Odins gemål, Fjörgyns (jor-

dens) dotter, och stammoder 1 ill Asa-ätten. Hon
är drottning bland alla gudinnor, hennes bostad är

det praktfulla Fensal och hennes son är den gode
Balder. Hon känner alla menniskors öden; men
omtalar dem icke. Vid Balders dröm, då alla

gudar förfärades öfver hans Möjliga död, tog Frig-

ga ed af alla varelser, att oj skada Balder, och

bjöd sedermera sin högsta kärlek åt den som ville

rida till Hel och utlösa honom. Men Balder koa
oj tillbaka, och "Frigg hon gret, i Fensalea." —
Den inre betydelses af Friggs saga är dankel. Ben

förväxlas ofta med Freya, hvilken äfven säges till-

hört Odin; ifall ej Odin och Frigga samt Odr och

Freya äro förväxlade. Troligen är Frigg deUam-

ma som Fjörgyn (jorden), bvars dotter hoa sägas

vara; ty Jorden var äfvea Odins gemål, med hvil-

ken han födde den förste sonen Asathor. Lika-

som af Freys-dyrkasi så finnes äfvea spår ofrige sf

Friggs-dyrkan. I Tyskland omtalas en fru Freke,

hvilken uppträder uti olika gestalter, och i England

(i Yorkshire) föreställas bland landtfolket uti s. k.

jättedansar, Woden och hans gemål Frigga såsen

de förnämsta personerna.

FrlggerockeB. Så benämndes i gamla tider de

trenne mot södra horisonten i rad sittande stjeroor,

hvilka na heta Orions bälte, och bland allmogen

Jakobs staf eller de tre vise man. Den hette kan-

ske egentligen Frejerocken, och blef straxt efter

kristendomens införande omkristnad till Mariarocken.

VrisrsjerAker. Mellan Mösse-, Brunnhems- och Ålle-

berg i Westergöthland sträckte sig i fordomtima en

fruktbar och skön slätt, tidigt odlad och rikt be-

folkad. På denna slätt lågo flera åt de gamla Asa-

gudarne helgade orter, hvaribland äfven nuvarande

Friggeråker. Då S:t Sigfrid nyss var anländ till

Göthaland, drog han omkring, döpte folket och

uppbyggde kristna kyrkor. Då anlade han äfVen

kyrkan vid Friggeråker.

Frlsjsrer&ker» annex till Falköpings stadsforsam-

ling, beläget i Gudhems härad af Skaraborgs lan,

Wilska kontrakt af Skara stift, £ mil N.N.0. från

Falköping. Kyrkan, af sten, mörk och trång, är

en af de äldsta i Westergöthland, uppbyggd om-

kring år 1000 efter Kristi födelse. I socknen mär-

kes: Bdckebo, 2 mtl. säteri, samt Stutagården, 1

mtl. säteri. Socknen består af 33 f mtl. med 380

invånare. Dess areal utgör 3,819 tunnland jord.

Adr. Falköping.

FViatffifriden. Så kallades den frid, hvilken, vid

kristendomens införande i Norden, de kristna och hed-

ningarne ömsesidigt lofvat hvaraodra. Namnet här-

leder sig deraf, att den, likasom alla heliga beslut

denna tid var stadfastad med ed vid Frigga. Hed-

ning eller kristen, som förbröt sig mot den an-

dras gudstjenst och helgedomar kallades Wargr «

veum (helgerånare), och skulle fly landet, emedan

han brutit Friggsfriden. Vid det All-Sviating, som

hölls af Olof Skötkonung, efter hans dop, förnya-

des Friggsfriden af Svearne och deras lagman

Thorgny, och den lag stadgades, att Asagudarnas

dyrkan skulle vara den i landet rådande, och ingen

mot sin vilja kunna tvingas till den nya läran. Der-

emot lemnades åt konungen, och dem som det ön-

skade, frihet att dyrka sin Gud. Begreppet om sam-

vetsfrihet ulgick ur det om personlig frihet i all-

mänhet och var heligt hos våra hedniska förfader,

och först sedan de kristna lärarne , af missforstådt

nit, med vild började angripa och förstora de gam-
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lo fpedaamaganw, odh derigeaom breåo len heli-

ga Friggsfriden, uppkommo de blodiga striderna

under StenkOs att.

Priken«, FVIfcerreakmet* Dessa infördas vid

Erik XIV:s kröning. (Se: AdeL)

aTråfcetetidem kallas det tidehvarf i Sveriges hi-

storia, som följde på Carl XII» déd, och sträcker

sig till revolutionen 1772. Dea var en reaktion

entot det koaangsliga enväldet, hvilket senare åt-

gjorde den Carolinska tidens skaplynne. Det var tilli-

ka början till demokratiens öfvervälde i Sverige; ty

den gamla högadeln störtades år 1680, förnämli-

gast genom den yngre adelns afuad, som längtade

att intaga dess plats. Men efter Carl XII» död

uppstod ett riksdagsvälde och med ett beständigt

stigande inflytande af de ofrälse stånden. Medel-

klassen, som bildat sig under den föregående ti-

den, framstår efter Carl XII» död nog mägtig,

att kanna begära representationsrätt. Den afvisa-

des; men det största inflytandet stannade hos den

del af medelklassen, hvilken tillhörde riks-stånden.

Detta gäller icke endast om prester och borgare,

otan äfven om adeln, hvars flertal, ehuru fattiga-

re, och hvilken i lefoadsvilkor närmade sig medel-

klassen eller tillhörde den, sattes, genom upphäf-

vandet af klass -indelningen, i besittning af riddar-

hnsets beslutande rätt. Konungamagten
,
nyss oin-

skränkt, blef nu banden af rådets pluralitet, och

rådet betraktades såsom ständemes folhnägtige. Det

skalle tillsättas af konungen inom ett af ständerna

npprättadt förslag, och var ansvarigt inför stän-

derne; men icke inför konungen. Ständernes se-

kreta-utskott kunde afsätta rådet; men konungen

kunde icke ombyta rådsherrar. På detta sätt stad-

gade frihetstiden den ministeriella ansvarigheten i

Sverige , ehuru blott ofullständigt, likasom blott den

ena sidan af rådets bestämmelse var uppfattad,

nemligen att föra folkets röst till konungen; men
kke att vara hans rådgifvare, af honom kallade

till rådsbordet. Ditkomna såsom ständernes om-
bad utöfvade rådsherrarne ej blott en rådgifvande,

utan äfven beslutande myndighet, samt utgjorde,

med konungen, rikets regering. Sådan var andan

af 1719 års regeringssätt. Men efterhand tillvållade

sig ständerne ej blott kontrollerna öfver styrelsen,

utan äfven sjelfva regeringen till en stor de) i

egen hand; emedan ständerne upptogo besvär öf-

ver regeringens beslut och icke blott förbehöllo

sig att granska regeringens allmänna påbud, utan

äfven enskildta personers angelägenheter, dem re-

geringen behandlat. Ja, till och med rent per-

sonliga frågor, befordringsärender, afgjordes huf-

vadsakligen af ständerne. Til) dem vände sig hvem
som ville, med klagomål öfver liden orätt vid till-

sättandet af tjenster, och ständerne öfverbopades

med besvär öfver s. k. "prajudice? vid befordrin-

gar. På samma gång ständerne på detta sätt öf-

verstego lagstiftande magtens gränsor och gjorde

sig till regerande, inskränktes äfven den återstod

af oberoende, som 1720 års regeringsform ännu

lenmat konungen. Hans beroende af rådets flertal

blef alltmera strängt tillämpad , genom införandet

af namnstämpeln, hvarigenom rådets besiat försågs

med aa konstgjord namnteckning af konungen, äf-

ven utan hans bifall och verkliga underskrift; hvar-

jämte konungens rätt, att, utan votering i rådet,

utnämna vissa tjeastemän inskränktes oafbrutet.

Då konung Adolf Fredriks hof slutligen, år 1756,

gjorde ett försök, att, på revolutionär väg, åter-

vinna åt konungen dess gamla myndighet, och detta

misslyckades, betogs honom äfven rättigheten att

sjelf utnämna cheferna för sin egen lifvakt I all-

mänhet sysselsattes ständerne mycket af befordrings-

frågor, och föreskrefvo genom det s. k. tjenste-

betänkandet, en viss grundsats, hvilken regeringen

i detta fall borde följa. Det var anciennitets-

grundsatsen, ehuru regeringsformen innehöll, att

rikets embeten skulle tillsättas efter förtjenst.

Detta begär att ingå i personliga förhållanden ut-

märkte frihetstidens ständer, och redan deraf kan

man sluta till det partisinne som söndrade dem.

Allt berodde på det parti, hvilket lyckades erhål-

la röstöfvervigten vid riksdagen. Hattarne undan-

trängde Mössorna 1738, och Mössoroe återvunno

sin magt år 1765. Men äfven under mellantiden

hade vexlande skiften ägt rum, hvilket visade sig

i rådsherrars afskedande, jemte utnämnandet af nya.

Att detta, till en stor del, bestämdes af utländska

penningemutor är tidehvarfvets mörkaste sida. Lju-

sare och bättre visar det sig om man betraktar

den formella utbildningen af vår statsrätt. Från

frihetstiden hafva vi till en stor del hemtat våra

riksdagsformer
,
utskottsbildningen , sättet för grund-

lagens förändrande, m. m. Regeringsformen år

1809 har lärt mycket af frihetstiden, hvilket vi-

sar sig både i hvad den föreskrifvil och hvad den

andvikit, med varnande exempel från frihetstiden

för ögat. Sekreta-utskottet föregick det nuvaran-

de konstitutionsutskottet; men det förra med en

långt mera vidsträckt verksamhet, en större och

farligare myndighet. Sekreta-utskottet ej blott

beredde, utan afgjorde de vigtigaste besluten och

var sjelfva brännpunkten för partistriderna. Dess

sammansättning visar oss en ny sida af frihetsti-

dens författning. Adeln hade dubbelt antal leda-

möter och voteringarne skedde ståndsvis. Detta

sistnämnda upphäfde till en stor del betydelsen af

den förra. Då bönderne dessutom voro alldeles

uteslutne Därstädes, så visar det sig, huru stån-

dens jemnlikhet ännu ej var erkänd, ehuru de i

sjelfva verket redan voro hvarandra jemngoda i

magt. En frambrytande, men tidigt hämmad de-

mokratisk rörelse visar sig äfven i den s. k. "prin-

cipalats-qusestionen", eller påståendet, att ständerne

voro ansvarige inför sina kommittenter, likasom

regeringen inför dem. Frågan, hvilken, redan i

sitt oppbof, förblandades med personligt hat —
det var en strid emellan tvenne borgare, Springer

och Plomgren — förföll snart och opphofsmannen

,

Springer, blef derföre olycklig. Frivillig lands-

flykt räddade honom undan svårare straff. — Des-

sa äro de allmännaste dragen af frihetstiden i po-

litiskt afseende. Betraktad ifrån andra sidor visar

den sig bättre. Det var en tid rik på embets-

mannadugligbet, på vetenskapsmän af stor för-

tjänst och på arbetsflit, jemte framsteg i ekono-
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misk väg. Den långa freden efter Carl XII» krig

väckte fredliga krafter och läkte krigets sår.

Olyckligtvis blef statsförfattningen sådan, att hvar-

ken konung eller folk, utan blott ständernes par-

tier bestämde landets öden, sjelfva bestämda till

en stor del af ntländningens guld.

WlhetsÅr kallas den tid, hvarunder en jordägare,

enligt serskildt medgifvande, njuter befrielse från

skatt och ränta. Sådan befrielse lemnas vid af-

vittringar, då nybyggen anläggas. Frihetsåren äro

ej alltid lika många, femton och derutöfver ända

till och med femtio. Fullkomlig frihet äger dock

ej rum hela tiden; ty då | deraf förflutit betalas

halfva räntan under de återstående frihetsåren.

Men skattläggningen sker genast, då nybygget är

anlagdt. Äfven för andra odlingar kunna frihets-

år erhållas. Boställs-innehafvare erhålla frihetsår

för uppodlingar af oländig mark. Konungens be-

fallningshafvande äger, att, i sådant fall, fastställa

frihetsåren. Vid afvittringar åter, hvilka hufvud-

sakligen äga rum i de norra orterna, tillhör detta

ägoskillnads-rätten, eller, såsom den ock kallas,

afvittrings-rätten i Jemtland, samt i de öfriga nor-

ra länen landtmätaren, biträdd af kronofullmägtig

och gode män.

Frikyrka kallas en sådan privilegierad försam-

ling, till hv ilken hvar och en som det åstundar

äger frihet att hålla sig. Amiralitets-kyrkan i Gö-
theborg är en sådan frikyrka.

Friile. Denna gamla ätt härstammade från Fin-

land. Af densamma äro hufvudsakligen tvenne

män bekante: en Måns Frilie till Gräfsebo, år

1470 häradshöfding i Österreka och år 1502 höf-

vidsman på Åbo slott, hvilket han tvangs att upp-

gifva genom några Tyskars affall, och en Chrl-
•tiern Frilie af vapen, till Hapaniemi, som var

riksråd och lagman i södra Finland, i hvilken egen-

skap han, ifrån åren 1469 till 1472, utgifvit åt-

skilliga lagmansdomar. Ätten introducerades år

1627, men är numera utgången.

Friilestact 9 en socken med Ekeby, belägen i Log-
gade härad och kontrakt af Malmöhus län och
Lunds stift, 1^ mil O.S.O. från flelsingborg. Pa-
storatet är alternativt regalt och patroneJt. Äga-
ren af Gidsholm (se detta ord) tillsätter pastor 2

gånger, konungen den tredje gången. Socknen be-
står af 10 £ mtl. och har 450 invånare. Arealen

utgöres af 2,384 tonni. Adr. Helsingborg.

Frillesås, en socken, med Gällinge och Idala,

belägen i Fjäre härad af Hallands län, Fjäre och
Wiske förenade kontrakt af Götheborgs stift, 2 J
mil S.O. från Kungsbacka, 2| mil från Warberg,
vid hafvet. Ifrån den uti ett fältslag på Högaberg
vester om Frillesås kyrka, stupade och på valplat-

sen jordade kämpen eller konungen Fridlef och
hans här befintliga ätthög, skall, enligt en ännu
bibehållen fornsägen, detta pastorat härleda sitt

namn. 1 socknen märkes säteriet Elekjerr, samt
flere andra större och mindre lägenheter. Kyrkan
är byggd år 1764. Bland fornlemningar märkes
konung Fridlefs graf, uti hvilken år 1730 fanns

en starkt sammansatt stenkista, hvaruti stod en

urna af lera, uppfylld med aska, kol och brända

ben. Bredvid urnan låg ett kopparsvärd och en

ganska väl arbetad gördel, som var öfverdragen

med brons och emalj. Vid urnan låg äfven en

oformligt stor stigbygel. — Socknen hör till %

kl. regala pastorater och innefattar 32 i mtl. med

1,038 invånare. Dess areal utgör 8,910 tunnl., af

hvilka 415 äro sjöar och kärr. Adr. Kong&backa.

Frlnmrknad , är en benämning, som förekommeri

handels-lagfarenheten och betyder en sådan mark-

nad, hvarest flera slags handlande och handtver-

kare sammanträffa, både inhemska och utländska,

dock med det tillägg, att utländningar ej aga

lof att fara till uppstads-marknader, utan endast

till stapelstädernas frimarknader. Enskild t marknad

deremot är ett oppositum; ty i enskild marknad

handla allenast den stadens handlande och handt-

verkare , men köpare få inställa sig (rån alla orter.

JFriinurare-barnhueet i Stockholm stiftades år

1753 af frimurare-orden, såsom det uppgafs, till

glädje och fägnadsbetygelse öfver prinsessan Sofia

Albertinas födelse d. 8 Okt. s. å., och anlades först

å Ladugårdslandet i en egendom vid hörnet af

Storgatan och Skepparegatan; men flyttades sedan

till frimurarebrödernes, grefvarne Bjelkes, hos vid

Malmtorgsgatan, som för detta ändamål inköptes.

Inrättningen åtnjuter ett statsanslag af 666 R:dr

32 sk. B:ko, far årliga kollekter i kyrkorna, in-

komsten af en konsert, som årligen gifves Lång-

fredagen, insamlingar inom orden, hyror af boset

och frivilliga gåfvor, hvilkas sammanlagda belopp

för närvarande utgör en räntebärande fond af

200,000 R:dr, hvarmed likväl upgefär 2,700 R:dr

i lifräntor måste bestridas. Barnens antal utgör

300, bvaraf 100 underhållas på stället, och de

andra utom huset, genom bidrag till fosterföräl-

drarna.

Frimareri. Under namn af frimurare eller fri-

murare-orden förstå vi ett sällskap af män, hvil-

ka, förenade för vissa hemliga ändamål, äro ut-

bredde öfver alla verldsdelar, dit den Europeiska

bildningen sträcker sig. De utöfva i tysthet en

konst, som bildlik t kallas frimureri, och samman-

komma i de för hvarje land upprättade s. k. lo-

ger. — Friroureriets uppkomst bar blifvit mycket

olika framställd. Deras egna skrifter, utgifoa till

en del i den ryktbara "Konstitutions-boken
0

af

James Anderson 1722, räkna frimureriets ursprong

ända från Adam och Noach. Moses var stormä-

stare för det Hebreiska frimureriet, hvilket nådde

sin höjd egentligen under konung Salomo. Från

Palestina spriddes det till Grekland och Italien,

och blef derifrån, af en Romersk riddare, S:t Al-

banas, infördt i England, år 827. Denne upprät-

tade för orden vissa reglor, och erhöll af kejsar

Carausius ett fribref, med rättighet att vara stor-

mästare och församla ett general-concilium. Ef*

ter förföljelser och olyckor under landets förödelse

af Norrmän, Angler och Sachsare återställdes or-

den ännu en gång af konung Alfred, och konung

Athelstan var dess ifrige beskyddare. Hans bror,

Edvin, blef ordens förste stormästare, och för alla

loger i England sammanskrefs år 926 en författ-

ning, hvars urskrift, på Anglosachsiska , ännu för-
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varas i Tork. Andra bårlada frimureriets ursprung

från de Egyptiska mysterierna, från det Pythago-

reiska förbandet, från de Dionysiska byggmästar-

na, från Essenerna, m. m. Nyare författare, aå-

aom Lessing, antager Christ. Wreen såsom ordens

stiftare, hvilken, Tid 8:t Panlskyrkans byggnad i

London år 1085, ombildade ett derstades ånnn

befintligt Tempelberre-maconnerie. Nikolai, i sin

bok "om frimareriets uppkomst", hårleder det ifrån

Rosenereutzarne (bvarpå bland annat frimurames
trenae rosor, bilder af den heliga tystlåtenheten,

Tore bevis) och förklarar dess stiftande af den

berömde astrologen Wil. Lilly, m. fl. under året

1646, såsom en opposition mot den samma år bil-

dade Royal Society of London. Då nemligen denna

hade till syftemål vetenskapernas allmängörande,

så ville de förre arbeta mot ett sådant profane-

rande af kunskaperna, och göra dem esoteriska.

Härunder bedrefvos äfven en mängd politiska pla-

ner under Cromwell och Jakob II, hvarefter fri-

mureriet ombildades till ett mera rent menskligt

syfte af Chr. Wreen. Det infördes sålunda för-

bättradt i Frankrike, af trenne Engelsmän, bvilka

hos en värdshusvärd Hure i Paris, upprättade den

första Fransyska logen. Den sannaste förklaringen

öfver frimureriets ursprung lemnar dock troligen

doktor Krause, i sitt arbete:
nDie drey ättetien

Kunsturkunden der Freymauerbruderschafl , iS19.
n

Han bevisar tydligen dess samband med medelti-

dens kända byggnads-samfund, och dessas åter med
de Romerska handtverks-kollegieroa (Collegia fabro-

rom), hvilka inrättades i Rom af Numa. (Dessa

kollegier voro troligen efter Grekiska och Syd-

Italienska eller Egyptiska mönster, och således fri-

mureriets upprinnelse derifrån ej ogrundad.) Sag-

de kollegier utspridde, åtföljande de Romerska le-

gionerna, Romersk byggnadskonst och odling till

de eröfrade länderna, så att det koappt fanns nå-

gon så obetydlig stad eller så aflägsen ort, der

de ej funnos, under sina egna författningar och

skråregior. Dessa författningar, ofta nämnda i de

Romerska lagarne, såsom i de tolf taflornas lag,

i Corpus Juris, m. fl., bibeböllos noga, och spår

af dem röjas ännu i de senaste frimurare-föreskrif-

ter. Uti Britannien voro en mängd präktiga bygg-
nader uppförda af dessa kollegier; men vid Pik-

ternes och Skoternes infall förskingrades förbundet,

och då sedermera konungarna Alfred och Athel-

stan beböfde konstnärer och byggnadsfolk till åter-

uppbyggande af borgar ocb kyrkor, bemtade de

sådana dels från Frankrike, dels från Italien och

Spanien, bvarest de gamla byggnads-skråna, lik-

som i det Grekiska kejsardömet, bibehållit sig mest

oförändrade. Då medlemmarna af dessa korpora-

tioner voro af ganska olika religion, och många
tillhörde de såsom kättare dömda partier, kunde

de förmås att komma till England , blott emot vil -

kor, att påfven och konungen förlänade dem vissa

friheter och skyddsbref, isynnerhet egen domsrät-

tighet och bestämning af arbetslön. De förenade

sig under skriftliga stadgar, för hvilka de gamla

Romerska författningarne lågo till grund, utmärk-

te sig för sin allmänna trosfördragsambet , ren

sedolfira och sträng vendel. Den påfliga kyrkans
tyranni nödgade dem att hemlighålla sina religiösa

låror (blandade af Grekisk, isynnerhet Stoisk filosofi,

Grekiska och Österländska mysterier och gnostisk

kristendom) , äfvensom sina kunskaper i naturläran

,

metallarbete, eller att uppenbara dessa endast på
omvägar, i främmande omklädnad. Dertill kom
ännu en omständighet, hvilken på dessa Engelska

byggnads-samfund hade stort inflytande. Redan
några år före Sacbsarnes infall blomstrade i Bri-

tannien en kristen kyrka. Den blef tillika med den

Romerska bildningen förtryckt och förskingrad af

Pikter och Sachser, och medlemmarna deraf sökte

sin tillflykt i Wales och Skottlands Ödemarker,

och isynnerhet på öarne Anglesey och Man, der

de fortsatte sina rent apostoliska, med den orien-

taliska kyrkan beslägtade, seder och läror. De
lefde der utmärkte såsom lärare och vetenskaper-

nas trogne idkare (under benämning Kaldeer, Kel-

deer, Ceilide och Colidei), samt utsände predikan-

ter af den kristna läran, såsom Beda den vörd-

nadsvärde till Tyskland, S:t Sigfrid till Sverige,

m. fl. Men den Romersk-katholska kyrkan för-

drog ej denna inblandning, och då den hel. Au-
gustinus, jemte 40 munkar, skickade från påfven

år 597, anlände till Britannien, blefvo de först-

nämnde blodigt förföljde och deras kloster på Mona
(Man) och i Wales förstörda. Ehurn förskingrade

och bragte till låga förrättningar, såsom dörrvak

-

tare, messtjenare, o. s. v., lyckades det dock dessa

Kaldeer att förskaffa sig tillträde bos konungarne

Alfred och Atbelstan. Denne senare beböfde dem
till uppbyggandet af sina förstörda städer, och de

kommo derigenom i gemenskap med ofvannämnde

från Frankrike ocb Italien bitkallade byggnads-kol-

legier, införde hos dem många af sina läror om en

renare kristendom, och sammanbando dem med de

Romerska och Grekiska konstlärorna, till ett li-

turgiskt helt. Den äldsta författning för dessa

nyombildade kollegier är den förut nämnda kon-

stitutionen i York af år 926. Denna bibehölls

ända in i 14:de århundradet, med den förändring,

att utom de egentliga konstmedlemmarne äfven upp-

togos s. k. "antagne murare" (accepted masons),

bland hvilka ofta befunno sig mägtiga riks-stånd,

til) och med flere konungar af England. Vid ti-

der af borgerliga oroligbeter voro de "fria och

antagne murarne" merendels patrioter, hvilka blef-

vo den lagliga regeringen trogne. I London fun-

nos ännu 1666 många byggnads-loger, hvilka fort-

plantade den gamla konstläran, med dess symboler

och bruk, utgörande afsöndraile, men under konun-

gens beskydd stående sällskap, förenade efter de

gemensamma konstitutionerna. Af dessa byggnads-

loger voro år 1717 ännu \ ofriga. Ibland dem
utgjorde dock de flesta endast "antagne murare."

Sällskapets syftemål var ej mera egentligen bygg-
nadskonsten, utan de renare moraliska och reli-

giösa läror, som utmärkte det fordna murare-brö-

draskapet. En fullständig ombildning i denna an-

da gjordes nu år 1717, af trenne medlemmar ur

dessa 4 loger, nemligen Desagvhcrs, James Ander-

sen och George Payne, bvarigenom en ny tidpunkt
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uppstår i frimoreriets atsteria. det Sr ej mera

mureriet och byggnadskonsten , som utgör sällska-

pets ändamål, utan de högre, religiösa föreställnin-

garne, om brödrakärlek, inbördes hjelp och tro-

het, m. m., troget bevarade i de gamla förbun-

den, blefvo den nyombildade författningens huf-

vudgrunder, med bibehållande af sinnebilder och

ceremonier ur det gamla mureriet. James Ander-

sen utgaf 1722 sin på gamla Götfaiska handskrif-

ter stödda, men efter ovannämnde grundsatser

förändrade Konstitutions-bok , hvilken blef gällande

för den nya storlogen. Med få förändringar under

nyare upplagor, hvaraf den sista är af år 1815,

utgör denna bok utgångspunkten för alla frimu-

rare-sällskap på jorden. Dess lärosatser äro upp-

höjda och moraliska, och söka att bland menni-

skor, utan afseende på religion och politiska par-

tier, utbreda inbördes kärlek, laglydnad och sed-

lighet. — Det Svenska frimureriet, hvilket, enligt

Frimurare-kalendern af 1806 och 1808, begynt re-

dan under Inge d. Yngre, eller åtminstone under

Margaretha med säkerhet funnits i Stockholm och

Lund, blir dock först beståndande på 1730-Halet.

En grefve Sparre stiftade då i Stockholm, efter

Fransyskt mönster, en frimurare-loge, hvari likväl

få receptioner föreföllo före år 1782. Detta år

inrättades en ny loge, S:t Jean Auxiliaire, och gref-

ve Carl Knutson Posse utsågs till dess stormästare.

Redan förut, 1759, var dock den Stora Svenska

Landtlogen införd af kansli-rådet Ekleff. År 1773

blef sedermera konung Carl XIII dess stormästare,

och efter honom hafva konung Carl XIV och vår

nu regerande konung varit ordens beskyddare. Då
alla hemliga sällskaper år 1803 ställdes under poli-

sens uppsigt, blef frimureriet ensamt undantaget;

emedan det stod under regentens personliga be-

skydd. Sålunda har denna orden i Sverige ägt

mycket hägn, hvarför äfven loger äro inrättade i

de flesta af våra betydligare städer, såsom pro-

vincial-logeroa i Christianstad, Götheborg, Linkö-

ping, m. m. Frimurare-loger finnas af flera oli-

ka slag och grader, under besynnerliga, bildlika

namn. Af S:t Andrea Skottske loger: den Nor-

diske cirkeln i Stockholm, den Cubiske stenen i Chri-

stianstad, de Tre förenade Kronor i Götheborg, Den
gyllene Gripen i Carlstad, Carl Johan i Carlskrona

och Oscar till den /lammande Stjerna i Christiania.

Af S:t Johannis loger gifvas : den Nordiska första och

S:t Erik i Stockholm, Salomon ä trois serrures i

Götheborg, Gustaf i Carlskrona, S:t Christoffer i

Christianstad, Mellersta Pelaren i Jönköping, S:t

Carolus i Carlstad, 5.7 Jakob i Linköping, 5.7 Olaus

till den hvita Leopard i Christiana och Oskar i Halm-
stad. Elisabeth i Kanton och Södermanlands loge i

Gustavia på Barthelemy hafva nedlagt sina arbe-

ten. År 1799 vexlades vänskapsfulla skrifvelser

mellan hertig Carl af Södermanland å det Svenska,

och prins Georg å det Engelska frimoreriets väg-

nar, åsyftande att bringa en närmare gemenskap

mellan begge dessa ordens-samfund, till
11

upprätt-

hållande af gammal enkelhet och dygd, och mot-
arbetande af de noviteter, som kunna sätta farliga

svärmare eller gudlösa uppviglare i stånd att un-

der frimoreriets kefgaafe slöja drifoa mörkrets verk."

Såsom bokant var koaaog Carl XIII, jemte kals

minister Reuterhobn, högst intresserad af frimere-

riets arbeten, samt inrättade för de högsta gra-

derna on Svensk stateorden, Carl Xlli:s orden.— Sålunda är frimureriet ntbredt öfver en stor

del af jorden samt bildar, genom sina hemliga

tecken och mystiska ceremonier on stor brödrt-

kedja. Uti flera af Europas despotiska stater,

Ryssland, Österrike, Preussen, m. fl. är det för-

bjudet. Af den oinvigda massan hafva dessa

bröder varit betraktade med bäfvan, hvartill vid-

underliga rykten gifvit anledning , eller ock med it-

löje och slutligen med temlig likgiltighet. Då det

numera är bekant, att frimoreriets grundsatser åro

upphöjda och rena, dess verkningar menskliga och

välgörande, fördömmer eller förhånar man ej mera

ett förbund, som har ett ädelt ändamål till syfte.

Man nödgas erkänna, att det fanns en tid, då det

sanna och rätta måste genom hemlighet rädda sig

undan förföljelser.

sFrimÄndaaj kallas den sed, som af gammalt va-

rit brukligt bland handtverksgesäller, att icke at-

derkasta sig arbetsskyldighet på verkstäders* , me-

ra än fem dagar i veckan. Måndagen skalle rara

fridag. Detta omtalas dock redan i äldre skrå-

ordningar såsom ett missbruk. Skrå-ordninges

1669 förbjuder gesällerne, att, genom frimånda-

gar, göra mästaren förfång, och i nyare förore-

ningar finnes plikt föreskrifven för oordeotlighet

med frimåndagar.

ITrlinåfteteNkap hafva tvenne gånger, med foga

framgång, varit tillåtne i Sverige, nemligen i ko-

nung Carl XI:s tid, igenom kongl. förordningen d.

13 Mars 1672, då det, egentligen för att locka

främmande att inflytta i riket samt derstädes inråtta

manufakturer, tillades dem, som ville nedsätta sig i

Stockholm på Kungsholmen, eller det den tiden s.

k. Munkelägret, frihet, att, ntan beroende af de

vanliga handtverks-skråna, fa ntöfva den slöjd de

åstundade. Sedan pest, hungersnöd, stränga virf-

ningar och alla de olyckliga följder ett långsamt

krig medför, försatt Svenska handtverkeriema i

den uslaste belägenhet, införskrefs på konung Carl

XII:s befallning, af baron Görtz, on mädgd Fran-

ska handtverksgesäller, med hvilka slötos kontras-

ter på en viss årlig penningesumma, bvilken hvar

ocb en af dem borde åtnjuta. De inkommo i ri-

ket i början af år 1719; men konungen var död,

och regeringen ägde inga penningar att uppfyll*

kontrakternas innehåll. För att likväl på något

sätt uppfylla en Svensk konungs förbindelse, be-

viljades, d. 3 Febr. 1719, hvardera af dessa gesäl-

ler ett hälft års lön efter kontrakterne , samt dess-

utom 30 d:lr s:mt till respenningar , på det satt,

att ett mynttecken svarade emot en Fransk livré

och 4 d:lr i mynttecken mot en Holländsk gyll*»-

Mynttecknens allmänna misskredit, hvilka ock kort

derefter, d. 23 derpå följande April, nedsattes ull

2 öre srmt, ocb således vida under hvad en Fransk

livré då gällde, blottade förmodligen de fleste sf

nämnde gesäller på respenningar till hemorten, ocb

på det de icke måtte förgås af hungersnöd, utfar-
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siades, i. 36 Maj a. å., kongl. fttotdrtigf om
frimästerskap, genom hvilken bvar och et, som
lårt något baadtverk, lemnades frihet, att, utan

förbindelser till skrän, antingen ati mästerstyckens

förfärdigande eller aaoat, och med lika rättighet

aom slrråsnäsiarne, så Til i anseeade till öppna

verkstäder, aom hållandet af gesäller oeh lårgos-

sar, idka detsamma, sedan han förut anmält sig

bo» magistraten och vuaait barskap. Inemot 8
år, sedan frimästerskapen, hvilka skolie npphjelpa

bandtverkerierna, blifvit antagna i Sverige, eller

år 1726, befanns af samma års persedel-extrakt,

att ibland handtverksvaror af alla möjliga slag,

tifl 73 tunnor gulds värde, äfven 115 bundtar sko-

remmar inkommit till Sverige från utrikes ort;

och fann kongl. kommerse-kollegium, ati dess den

10 Juni s. å. afgifna underdåniga betänkande, i

anseeade till allrnäaheteas klagan öfver oförsvar-

liga tillverkningar, sig föranlåtet tillstyrka, att

ingen efter den tiden måtte antagas till frimästare,

som icke 3 till 4 år arbetat som gesäll, "hålst i

annat fall hela landet, samt isynnerhet Stockholms

Stad, med sådane borgare skulle uppfyllas, de där

kvarkan gagnade sig sjelfve, eller kunde komma i

det stånd, at de något reelt ibland bergerskapet

kunde äriägga och bidraga", samt att afsigten med
frimästerskapet varit, att öka antalet af duglige

bandtverkare; men ieke att hvar oeh en, som ej

rätteligen lärt ett handtverk, skulle, "till de rätte

mästares kladdande", fa sätta sig ned, och med
"odagligt arbete frustrera dem , som sig af slike ville

betjena." Åndtligen blef, igenom kongl. förord-

ningen den 20 Juli 1731, frimästerskap helt och
hållet afskaffadt i Sverige, emedan, såsom orden

lyda, "förfarenheten visat, det handtverkeriernas

opkomst och förkofran, som varit ändamålet af

författningarne om frimästerskap, dymedelst ej stådt

at århållas."

Vrtasmryd 9 en socken, belägen i norra Wedbo
härad och kontrakt af Jönköpings län och Linkö-

pings stift, 5 mil O.N.O. från Jönköping, 3 mil

från Ekesjö. Kyrkan är byggd af gråsten, åfan

förmodar, att den fordom varit ett hedniskt tem-

pel; men har i senare tider blifvit tillbyggd. I

denna socken märkes följande säterier: Qvamstad,

11 mtl., har af ålder tillhört slägten Pistol. Hå-
sieryd, hvars äldsta kända ägare var Philip Pe-

derson Bonde, väpnare 1402 och 1408, samt Svea

rikes råd och man 1435 och 1442. Ifrån honom
ända till lagmannen frih. Christer Bonde har det

varit inom familjen. Efter nämnde friherre kom
det, genom fldei-kommiss, år 1712 till ättegrenen

af Björnö. Hylian och Dagatorp, de tre sistnämn-

de om 1 mtl. hvardera. Grifthögar finnes här på
flere ställen. Socknen hör till 3 kl. reg. och har

667 invånare på 26} hemman. Dess areal utgör

8,007 tunn!., af hvilka 430 äro sjöar och kärr.

Adr. Boxholm.

Wftecfee BBafr, sjöträffningen i, emellan Svenska

och Preussiska galärerna; de senare blefvo slagne,

io fartyg och 500 man förlorades. (Se vidare:

Corpetan, WUhrtm.)

aTeaeaisi (bergsm.term), betyder i allmänhet metallers

redaktion genom smältning; men isynnerhet blyets

frumstätiaing i metalliskt tillstånd utur härdbly

och glete, hvarföre detta äfven får namn af frisk-

bly, och da dertill begagnade ugnar kallas frisk-

ugnar och friskhårdar.

PViakUllns; kallas en viss afgift uti städerna, som
vid afslutandet af köpebref och undfåendet af faste-

bref betalas till borgmästare ocb råd i staden.

Vrist**! för flyende brottslingar ansågo sig for-

dom frenmande magters ministrar äga rätt att

skänka, icke Mött i sin egen boning utan inom ett

större område. Denna rättighet kallades qvarte/s-

fribeten, oeh gaf anledning till mycken tvist emel-

lan regeringarne. — Fristad i en annan meniog är

den inrättning för en af rikets näringar, jern- ocb

stålförädlingen, som blifvit gjord i staden Eskils-

tuna. Fristaden förlades till Carl Gustafs stads ma-
nufakturverk, hvilket kronan köpte och förenade

med staden Eskilstuna. Inländske arbetare i jern

och stål, samt äfven utländningar fingo tillstånd

att der nedsätta sig, njuta medborgerliga rättig-

heter, befrielse från mantalspenningar och från

skråordningens föreskrifter. Gårdstomter anvisades

dem oeh de uppmuntrades med fri försäljningsrätt

på marknader samt flere förmåner. Det var år

1771 som fristaden inrättades, se härom: Eskilstuna.

*>Hf*«I, annex till Borås församling, beläget i

Wedens härad af Elfsborgs län, 1 mil N.N.O. från

staden. Kyrkan skall, enligt sägen, hvilken äfven

bestyrkes af fornlemningar, förut varit belägen vid

Fristads hed, och sedan flyttad till sin nuvarande

plats vid stora landsvågen emellan Borås och Jön-

köping. I socknen märkes: säteriet Patorp , 1 mtl.,

med flere underlydande hemman, är väl bebygdt

ocb har en ovanligt vacker och betydlig skog. Har

tillhört slägterna Gylta från början af 1400-talet

till år 1580, sedan Soop, Ryning, Ozenstjema,

Fehman, Tham och Utfall. Fristads hed, exercis-

plats för Elfsborgs kongl. regemente. Socknen be-

står af 26 mtl. och har 842 invånare. Dess areal

utgör 7,521 tunnl., af hvilka 1,235 äro sjöar ocb

kärr. Adr. Borås.

Vrletadlue, Olavus »venonls, biskop i Skara

år 1651, ocb död derstädes år 1653, i en ålder

af 65 år. Allt hvad man vet om honom är, att

han, såsom det heter i biskopskrönikan, "styrde

ocb anstaltade i Stichtet , icke utan någon beskyld-

ning af gerughet."

Wlthfofa sagaw Se: Tegnér, Esaias.

Vrltsla, annex till Seglora, beläget i Marks hå-

rad af Elfsborgs län, 2 mil S S.V. från Borås. Kyr-

kan är uppförd af träd åren 1612—1621. Inom

socknen märkes endast Ramsldtt , en mindre herr-

gård. Socknen består af 14 \ mtl. och har 658
invånare. Dess areal utgör 4,467 tunnl., af hvil-

ka 105 äro kärr och sjöar. Adr. Borås.

Vrltt folk, fritt snack. Ett gammalt Svenskt

ordspråk, betecknande: der man är alltför fri, ta-

las ofta alltför dristigt.

Fritt skepp» frHt god*, en sats i allmänna folk-

rätten, som gifvit anledning till stridigheter bland

de lärde och krig emellan staterna. Meningen , som

den skall uttrycka, är att en nationsflagg skall af
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alla, äfven de krigförande, respekteras, så att alla

varor, hvilka sändas om bord, äro änder flaggens

skydd. Den har isynnerhet blifvit försvarad af de

neutrala magterna, for att gynna deras frakthan-

del mellan krigförande folkslag. Sverige, Danmark

och Ryssland hafva derföre flere gånger ingått den

så kallade väpnade neutraliteten, och sökt, derige-

nom att de gifvit sina handelsfartyg konvoj, hin-

dra de krigförande att undersöka fartygens papper,

och dervid erfara om någon annan än neutrales

egendom funnes om bord. England har under sina

krjg aldrig velat erkänna denna grundsats. Den
motsatta, att ofritt skepp gör ofritt gods, har äf-

ven blifvit uppställd och försvarad af Frankrike.

Fritz. Då Tillys här blef slagen vid Leipzig och

han sjelf drogs med i flykten, var han nära att fal-

la i Svensk fångenskap. En Svensk ryttmästare vid

Rhengrefvens regemente, för sin resliga växt van-

ligen kallad: Långe Fritz, såg och igenkände den

flyende. Hastigt skyndade han efter, fatlade gub-

ben i kläderna och befälUe honom gifva sig. Tilly

sporrade hästen och sökte rycka sig lös; men lån-

ge Fritz följde efter och gaf honom med pistol-

kolfven flera slag öfver hufvud, skuldra ocharm.
Den gamle var nära att förlora sansningen, då

hertig Rudolf af Lauenburg händelsevis fick se

uppträdet, ilade fram, skjöt en kula genom huf-

vudet på långe Fritz och befriade Tilly.

Frode, en konung af SkÖldunga-ätten. Han re-

gerade i Danmark, samtida med konung Fjolner i

Sverige och kejsar Augustus. Ett allmänt lugn

herrskade öfverallt der man talade det Nordiska

språket (Norrdna tunga), och kallades Frode-friden.

Slurleson säger, att under denna tid skadade ingen

menniska den andra, om han ock hade sin faders

eller broders baneman för sig, lös eller bunden.

Vrodefrid. Så kallas i sagan den tid, då Frode

regerade i Danmark, och under hvilken en sådan

säkerhet var i landet och så mycken godsinthet

hos folket, att intet mord eller svek begicks, in-

gen oförrätt fanns att hämnas, och guld kunde läg-

gas på öppna vägen, utan att det bortstals. Det

var Nordens guldålder.

Frodeilininmar, ett berg i Ydre härad af Öster-

göthland, der, enligt de gamla skaltferne, en ko-

nung Frode skall blifvit dödad af en ko. Samma
konung skall äfven vara begrafven derstädes.

tVrodeahOg. I Fjärås socken, emellan Tom och

Li, finnes emellan bergen en valplats af oviss ål-

der; men tyckes tillhöra tiden omkring 500-talet.

fin dervid varande hög kallas Frodes hög, bar en

ättehäll , kallad Frodes sten , hvilken jemte de fle-

sta till fotkedjan hörande stenar äro kullfallne.

Men då högen för icke längesedan undersöktes,

fanns deruti en lerorna med kol samt brända ben,

och ibland dem en menniskotand af ovaolig stor-

lek. Ättehällen, som då åter upprestes, håller 11

alnar i höjden. Midt uti stå 5 ättekullar med bau-

tastenar till fotkedjor. På platsen bar man anträf-

fat en mängd brända ben och perlor, hvaraf tor-

de bevisas, att krigare äfven brukat perlor till

prydnad. Oaktadt både traditionen förmäler och

denna hög tyckes vittna, att en konung Frode här

stridt och stupat, uppgifva likväl de Nordiska tide-

böckerna ingen Frode, som fallit i Halland.

Frede-itenen. Se: Fjdids, socken.

Fromma Stiftelser, Hit höra egentligen alla

inrättningar i och för välgörande ändamål, såle-

des alla fattighus, hospitåler, m. m.; men särde-

les de stora, för hela rikets gagn bestämda in-

rättningarne, såsom det stora och frimurare-bara-

husen, det allmänna och Pro Patrias barnsbörds-

hus, dårhuset, prins Carls inrättning för vanvår-

dade barn, institutet för döfstumma och blinda,

de flerfaldiga pensionskassorna, m. fl., hvilka äro

upptagna hvar och en under sina titlar. 1 Stock-

holm allena finnas 66 hus, tillhörande dessa stif-

telser, hvilkas fonder för det närvarande (1846)
uppgå till öfver tre miljoner R:dr B:ko.

Vrorahet blir viiI lofv*d| men »Kilan ae«
gÅfvad. Med detta gamla Svenska ordspråk be-

tecknades: man berömmer visserligen de fromma;
men ger dem intet för sin fromhet.

sFrondin, Kllae» hist. professor och räntmästare

vid Upsala universitet, fick tjenstfrihet år 174?,
med kammarråds titel och dog 1761 i en ålder af

74 år. Hans son,

Vrondin» Derge, bibliothekarie i Upsala, leda-

mot af dess vetenskaps-societet och af vitterhets-

akademien, född d. 1 Aug. 1718, död d. 25 Maj

1783, har utgifvit en skrift: Om Riksdagsmanna-

rätt, hvilken på sin tid väckte något uppseende. För
öfrigt utmärkt för sitt glada lynne och lätta um-
gängessätt.

Froitof ett härad i Malmöhus läns 4:de fögderi,

innefattar tillsammans 22 socknar, nemligen: Östra

Sallerup, Hörby, Lyby, Södra Rörum, Hör, Munk-
arp, Norra Rörum, Bosjö-kloster, Fulltofla, Espin-

ge, Högsered, Gudmundtorp, Hurfva, Gårdstånga,

Holmby, Borrlunda, Skeglinge, Strö, Skarhult, Har-
lösa, Hammarlunda samt Svensköp, innehållande en

areal af 148,558 tonni., af hvilka 8,497 äro sjöar

och kärr. Häradet består af 412} mtl. och har

18,414 invånare. Spannmålshandel och boskaps-

skötsel utgöra inbyggarnes förnämsta näringsfång.

Största insjön är Ringsjön, från hvilken Rönnc-å
utlöper. Märkvärdigaste orterna äro säterierne Skar-

hult och Bosjö-kloster. 1 förening med Färs härad

utgör detta härad en domsaga och ett fögderi.

Klädedrägten är något olika med den som brukas

i de andra Skånska häraderne, bland allmogen bru-

ka männerne allmännast hattar med röda band om
kullen, svarta skinnbyxor och qvinnorna likaledes

svarta och blåa tröjor och kjolar med korta lif,

samt rödbruna skinnpelsar om vintern. Uttalet är

mera bredt och hårdt än på slättbygden, mera
Småländskt än Skånskt.

Frosta, ett kontrakt af Lunds stift, en del till-

hörande Malmöhus län, en del Christianstads län.

Det innefattar följande socknar med annexer: Östra

Sallerup med Långaröd, Hörby med Lyby, Höxered,

Fulltofla med Östra Espinge, Södra Rörum med
Häglinge, Hör med Munkarp, Norra Rörum med
Hallaröd, Bosjö-kloster, Gudmundtorp med Hurfva,

Borrlunda med Skeglinge, Harlösa med Hammar-
landa, Strö med Skarhult samt Gårdstånga med
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^Aravttft. Af dessa 13 pastoraiér »ro 1 reg. I
fct, 3 reg. 3 kl., 1 alternativt reg. och pair. 8

M., 1 konsist. och pair. 3 kl., 2 pair. 3 kL, 8
konsist. 2 kl. och 2 keasist. 3 W., och hafva tåO-

eammami 31,487 invånare.

IVofte eller Jefeml» ton till Käre, den femte af

de Fornjortherske sagodrettarne.

fVofterwi, Hesurtlc, känd genom sitt verk: /*>-

Jarfirfay ftlf Somuka Krig9iagfarenketen , hvilket åt-

kom årea 1765 och 1770. Dess första anledning

Tar behofvet att gifva den oage LejonhofTad, hvars

informator han blef
,
någon kunskap i militär-lag-

stiftningen. Det emottogs med mycken valvilja af

1760 års stånder. F., som då ver jaris licentiat,

blef sedan jaris doktor, och år 1771 logices el

metapnysices professor i Upsara; men dog år 1773
den 9 Maj i rötfeber, icke fullt 46 år gammal.

Wostffjttrll (Geometra eller AcidaHa bramata), en

nattfjäril af ljust eller mörkt askgrå eller grågul

färg, med stora svartbruna ögon och fina trådlika

antenner af kroppens längd. Hannen, af £ till £
Innu längd och 1 J å 1 £ tums bredd emellan ving-

spetsarne, har stora breda vingar; hoaan deremot

antingen alldeles inga eller ock endast ett par små
vingstampar, samt år endast £ tum låag. De fö-

rekomma allmänt i November och December må-
nader , då hannarne flyga omkring om aftnarna lör

ntl uppsöka honorna och para sig med dem, hvil-

ka uppehålla sig dels på marken, dels på träd-

stammar, o. dyl. Ofta träffas dessa senare kry-

pande på snön eller isen i mildt väder, hvarvid de

stundom, då köld hastigt inträffar, fastfrysa, hvar-

nf de dock icke lida något, utan qvarbe Ilas endast

till dess töväder infaller, och fortsätta sin van-

dring till något tråd eller buske, för att der ut-

tömma sina ägg, hvilka äro så talrika, att underltf-

vet blir släpande af deras tyngd. Aggen äro först

gröna, sedan röd- eller brunaktiga och utkläckas

af solvärmen om våren. Larven år, såsom full-

växt, 1 tum lång, med brunt hufvud och grönrandad

kropp, förekommer stundom i otrolig mängd på
löf- och fruktträd, hvilkas bark samt blad- och

blomknoppar de uppäta, till dess att de i slutet åf

Maj krypa aed i jorden, för att förpuppas uti ett

hus , som de t illredt af mull och silkestrådar. Pap-

pan är gulbrun och i gampen försedd med 2 uppåt

krökta spetsar, och först om vintern eller efter-

höeten, sedan frostnätterna börjat, framkommer den

fulländade fjärilen. I anseende till den skada lar-

verne tillfoga träden söker man på allt sätt att

utrota dem, eller hindra insektens äggläggning uti

trädea, hvilket sker bäst på det sätt, att trädstam-

måme om hösten omlindas med en bred skinn- el-

ler näfver-remsa, bestruken med fogellim eller tjä-

ra, hvaruti de viaglösa honorna fastna, då de sko-

la begifva sig upp i träden.

Wstoirfken , annex* församling till Fölinge, belä-

gen i Jemtlands norra fögderi, 16 mil från Öster-

sund och 14 till 16 mil från moderkyrkan. För-

samlingen har ständig kapell-predikaat sedan år

1848, hvarföre ock gudstjeast der hålles ordentli-

gett. Nya kyrkan är invigd 1838. Den gamla står

ännu qvar och hällos der gudstjänst 8 till 3 gån-

gar om året; den är belägen omkring 8' mil från
den nya kyrkan. Socknen skall ensamt i längden
utgöra 15 mil och bar 580 invånare. Socknens
areal och mtl. inbegripes i modersockneas. Adr.
Östersund.

sFrn-uduergttt, i Vester-Haaninge socken af Söder-
manlands län, 8 1 mil från Stockholm, vid Häringe
gods. I detta berg finnas flere rum, liksom
kamrar. Del skall erhållit sitt namn derdf, att

en fre, som antagit kristendomen, vid denna
läras införande i Sverige, undflytt förföljelsen och
dolt sig i en af grottorna, som ännu är bibehål-

len; men hon blef röjd genom en tupps galande,
den hon hade med sig, och mördades.

sVraajArd, säteri, i Näs socken af Westergöth-
land, besår af 10£ mtl., är beläget 1 mil från

Halle- och Hmmeberg, 2 mil från Wenersborg,
utmed sjön Weaern. Vid gården finnes lastage-

plats. Skogen består af omkring 1,600 tunnland

barrskog, inägorna af 310 teanL, hvaraf 200 åker.

Egendomen bar ett utmärkt vackert läge, man-
gårdsbyggnader af sten, samt trädgårdar; 16 torp

lyda härunder. Säteriet har tillhört slägterne Oxen-
stierna, Bååt, Bjelke, Zelow och B. B. v. Plåten.

Vrmktm Omd ajftr lamdet trjrgsjs • år ett Svenskt,

gammall talesätt.

Vramerle» Calefr de, en af Carl XII t följe-

slagare, noder alla hans fälttåg, från och med år

1700 till Paltawa, derifrån tiU Bender, tillbaka

till Stralsnnd, under hvars belägring han blef så-

rad, adlades, blef år 1736 chef för Kalmar rege-

mente, och dog 1738 barnlös, 68 år gammal, då
hans ätt utgick med honom.

Framerle» Ma»rita» son till inspektören vid

amiralitets-krigsmanskassan, Clas Elias Frumerie

och Sofia Märg. Stjerngranat, kongl. medaljör,

led. af de fria konsternas akademi år 1839, en

utmärkt och flitig medaljör, som riktat Svenska

medaljsamlingen med 82 stycken större och min-

dre medaljer, hvaribland företrädesvis må nämnas:

kröningsmedaljen öfver konung Carl XIII och drott-

ning Hedv. Eleon. Charlotta år 1809, medaljen öf-

ver jubelfesten till åminnelse af Lutherska refor-

mationen, bekostad af rikets ständer år 1818;

medaljen öfver Carl XlH:s död af frimurare-orden;

dito öfver öppnandet af Södertelge kanal år 1819;
dito öfver arfprinsarna Carl, Gustaf och Oskar år

1829 på rikets ständers bekostnad; dito öfver kongl.

akademien för de fria konsternas l:a jubelår 1835,

alla vittnande om en säker hand och nitiditet i ut-

arbetningen. Född den 18 Maj 1775. Ar 1637
uppmuntrades F. med den på kongl. akademiena

för de fria konsterna stat uppförda medaljörslönen.

Fram tallett (äfven benämnd: Fruns $ervu)
y en

pantlek med sång, bekant i de fleala Svenska och

Finska mndskaper och äfven i Frankrike. Sällska-

pet sitter i en ring uppå stolar, hvilka äro till

aatalet en mindre, än de i leken dellagande. En

hvar tager sig namn af olika delar, hörande till

ett fruntimmers toilett och omgifning, såsom: ring,

halsband, kftdning, kamm, näsduk, kammarjung-

fru, man, o. s. v. Den, för hvilken ingen stol

finnas, går inom ringen och säger: »Frun vill baf-
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bftr detta umn*) etiger ap* e*h gno' plåta åt den

nom fornt stått iMm ringen, VM dppropeU "Fru*

v4M haf?a bete tis toilett (servis)",, stagar all* upp

och intaga nya platser, likväl alltid med minst en

stol emrilw den, dar han sannat suttit* Pantlemautsf

af den*, eem felar btrtmot, eller ieka> genast eta-

ger opp, då tan avtagna benämning appi-epas,

etter blir utan plats, då frans toÄett framkallas.

Pmea Ur jorde» nkr lata» avlar, år ett gam-
malt Svenskt ordspråk, hvilket ofta anvtades af

Gustaf Wasa, bana söaer oeb sonsöner, och hvar-

nsad da alltid plägad» mota b^raanUgbetens- in-

vändningar.

Wwwl *>ete, en folklek i Östergötland. Fm Sala

sitter på en stol. Alla oungifvande äro tappar och

kdns. En gannaal gumma kommer, stödd på cm

käpp, går titt (Va Sole och kneppar pk PraSole:
rHvem är det;, som knappar på min fdrstagoriaaj?"

— Gomman, med ömklig föst: ''Farttia; görarna,

båd* balt ock blind, Frågar vågen till fru Sola!

är bon hemma?" — Sole: "Ja!" — Gamman, pe-

kande på någon af sällskapet: "Kära fa» Sotet, far

jag den der lilla tappen (hönan)?" — Sole:
n
Nej!

n

Gomman beder* envist: "A, sota fru Soft f **. iK

m. fl., till dess fru Sole bifaller. Nekar deana

oafbrutet, så tackar gumman i ailå fall, likasom

kon fått bvad hon begärt oeb tager det. — Då
kon haltar bort öfver golfvet, med det hon fått,

säger hon: "Käringe* var ej så halt, som bon Hu-

ka till." — Därefter återkommer bon, är lika kalt

och dålig, förnyar sina böner oeb tar gåfvan, så

länge någon är qvar af bönsskaran. Lekens hela

värd» beror af skickligheten kos fr» Sole och
gomman, att utfara sina åligganden.

Vruetmajaii kallas en rymlig urbålkning eller kam-
mare i ett berg på Sandhamns-ö , i Werradö soc-

ken af Uplaod. Kammaren är så rymlig, att 6 till

8 personer kunna stå raka derione. Den är kalt

och hållet rund och har en liten ingång på sidan.

"raMtunav, en socken, med Catnrtnenäs, belägen

i Daga härad oeb kontrakt af Södermanlands län

och Strengnäs stift, 2* mil från Mariefred. Kyr-
kan är ett vackert böghvålfdt tempel. I socknen

märkes: Ekrendal, en större landtegendora, barett

gjuteri, tillhör brukspatron Husberg; Mölåy, sä-

teri, tillhör major v. Plåten; Södertun», säteri,

har utmärkt vacker belägenhet på en kringfluten

Ö uti Frösjön, tillhör kapiten Adelborg. Socknen
bör till 2 kl. konsist. pastorat, består af 40 1 mtl.

och har 1,224 invånare. Till fattiga barns, inom
socknen, uppfostran har framlidne domprosten i

Strengnäs, doktor Hans Graffman, testamenterat

1,000 R:dr B:ko. Vid bröllop hos allmogen klä-

des bruden vanj^gen efter öfligt brnk, och omgifves
-af s. k. hofriddare och brudtåmer. Hvarje rätt un-
der middagsmåltiden inspelas af tvenne, stundom
trenne spelmän. Tal hålles af vederbörande prest-

man, bvilken förrättat vigseln, bvarefter brudparets

skål drickas serskildt af hvar och en ibland bröl-

lopslaget, som då framlämnar brodgåfvor. Be-
grafhingar förrättas vanligen vid hegmesso-ring-
ningen till gudstjänst, bvarvtd qvtaaeow äfven åt-

följa- den dela til dosa bvilerouK Uti kyrkan for

blirvn aXsr do aöijaftde i sittande ställning, då don

öfriga foraaariingen appstår vid de vanliga tillfäl-

lena. Socknens areal utgår 19,810 tunol., af bvd-
ka 2,990 äro ajöar och kärr. Adr. Sddeatelge.

fra e*iimjim* tillades , noder medeltiden, endast ridnas

res och riksråds hustrar; äfvensom deras döttrar

-eJlenä, jemto prhasessorna, benämndes jungfrur* Det
omtalas i rimkrönikan, att Johan 1! kallados tfll

Svanska tbronen, riksförestäaöaren Svante Stare

till förfång, hufvudsamligea på dot riddare måtte

bh slagne, bvilket en konung allena Isande- göee.

Det beter deri:

"Ferdcaskuld månde de honom hylla,

Ty Herrenarna de kafva villa;

Deras Quinnor ville ej slätt Hustrur hota

Ty månde de efter Frua nama leta.

De Friborne ville hafva Riddare-slag,

Ty drogo de honom in emot Sveriges Lag."

BTvyeleel, en socken, med Hagshult, belägen i Ost-

bo härad och kontrakt af Jönköpings län ock Wexjö
stift, 6 £ mil S. från Jönköping. Kyrkan är af ston,

äfvenaom tornet, oeb' byggd år 17&S. Vester om
kyrkan flyter östra grenen af Laga-ån, hvilkea för-

enar sig, ofvanom Carlsfor» i Wernamo socken, med
den från Hörte kommande vestra grenen. Dessutom

märkas här sjöarne Hinsekind, Lången och Soeno-

ryd, samt 2:ae säterier Raryd, kroao-säteri rast-

håll, och Ndsbykelm, 3 mtl. säteri med onderlig-

gaade 1| mtl. frälse, samt 14 torp. Har vacker

belägenhet, på en i sjön Hinsett utskjutande udde.

Till egendomen hör en trädgård om 3 tunnland, med
öfver 200 fruktträd. Den har tiMhörl slägtema

Klingsporr, Lnndeblad, fihrenborg, von Robr oeb

finnes. — I Sölje by och på Näsbyns gärde ta-

mt fyrkantiga stenläggningar, bvilka troligen äro

begagnade för hednisk gudstjänst. På Näsbyholms
vestra gärde är en utmärkt hög rest sten. Vid

Stora Rör står ett grafrör, 126 alnar i omkrete,

kvilket rör synes haft 10 hörn och är 8 alnar

högt. Flere sådana rör finnas nästan öfverallt i

socknen, af hvilka en del äro öppnade. Vid Nån-

byns gärde, Granstorp och Mjöhult finnas domrin-

gar, och på det förstnämnda en hög, förmodligen

en offerhög, med lemning af altaret, samt banta-

stenar så väl därstädes, som på Råholts ägor. På
Näsbyholms ägor finnas 68 grifthögar; vid Frye-

led, vester om kyrkan, 40 sådana, samt i sydost

därifrån 13. Dessa grifthögar äro troligen ibland

de äldsta. Socknen hör till 2 afd. af 2 kl. konsist.

pastorater och består af 28 £ mtl. med 1,185 in-

vånare. Dess areal utgör 17,889 tonni., af hvil-

ka 780 äro sjöar och kärr. Adr. Wernamo.
Vryfeen eller Wyajnjen , en sjö i Wermland, är

8 mil lång; men smal och förenas med We-
nern igenom Nors-elfven. Dess stränder hafva en

skön glittersand, af guJd- ock stlfverfarg* samt

jernsand på somliga ställen.

Frykerad, annex till Kiln, beläget i Kila bävad

af Wermlands län, 3£ mil N.V. från Carlstad.

Socknen består af 2 1 rati. ock har 3,0&5 invåna-

re. Deas areal utgör 29*947 tunnland, af kvitta

2,380 ära sjöar oc* kärr. Adr. GarlataAr
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Vfykiél, ett hatad i Wermkmis ifci. tar
Att sfct nanm af sjön Frykea, kviikea får msdt
»genom baratUt. Sa berättelse fortlefver, att 4m,
•9m Ärat rådt deräfver, varit ea Tid aama Thore,

efltsr hvflken gardes Thorest* , i Frykens oorre *n-
4a, akall blifvit uppkallad, ock bvilken okall harva

ätit ea jätte, som blifvit begrafven i ett af sten-

lunden invid Fryken, Mår ett af dessa omkring
1770 eppgräfdes fana man 7 -qvarters långa ben-
pipor efter en menniska, och andra i jämförelse

éermed. Häradet innefattar 8 socknar, nämligen:

Sanne, östra Emtervik, Vestra Emtervik, Gräs-

mark, Fryksände, Hvitsand, östmark ook Lysvik,
brilka tillsaromans omfatta vid pass 35 qvadr.mil

ack åtgöra 145 bemmaa, som bebos af 29,093
personer. Hiradet utgör en ansenlig dalstrftekning

på ömse sidor oro Frykselfven ock dess treone ar-

mar (se: Ftyksetfven), brilka firo båradels förnäm-

sta vattendrag; bvarföratan bår finnas många in-

sjöar. Marken år till en stor del bergaktig och
ganska skogrik; men åfren på många ställen jemn
och odlingsbar. Landet år likvål på långt när ej

ännu nppodladt, ebara spannmålsodling och boskaps-

skötsel äro inbyggames förnämsta näringsfång. I

förening med Elfdals körad åtgör norra delen af

dotta barad en domsaga och ett fögderi ; men den

största delen tUlhör MeUansysslets fögderi och Kikls

domsaga. Häradets areal åtgör 536,638 tenni.,

af hvilka 56,800 äro sjöar ock kärr.

Yvyhsdal, ett kontrakt af Carlstads stift, i Werro-
lands läa. Det innefattar följande socknar och an-
nexer: Sanne med östra Emtervik, Vestra Emter-
vik ock Gräsmark; Fryksände med Lysvik, öst-

mark och Dvitsands kapell, samt Bronskog med
Boda och Magneskogs kapell, hvilka utgöra 3 pa-
storat, hvaraf 1 bör till 1 kl. reg., 1 till 2 kl.

reg. och 1 till 2 kl. konsist., och hafva tillsam-

mans 38,540 invånare.

Wytttelfven 9 en ansenlig ström i landskapet

Wormland, bildas af strömmarna Ljusnan, Wiggån

och RögUe-elfven , bvilka falla i insjön Öfra Fry-

ken , bvarefter den förenade strömmen vid sitt ut-

lopp ar Nedra Fryken kallas Frykselfven, bvilken

slutligen faller i sjön Wenern, under namn af Nors-

etfven. Dess längd är 16 mil.

Wjrlisell» Klav $ kyrkoherde i Wäse härad och

kontraktsprost, härstammande ifrån en gammal
Wermlands-slägt , var en af sin tids mest utmärk-

te predikanter, samt väckte, såsom sådan, prinses-

san Ulrika Eleonoras uppmärksamhet, då han pre-

dikade för henne, under det hon besökte sin så-

rade gemål, när nan år 1716 låg sjok i Åmål.

Såsom riksdagsman gjorde han en motion om frö-

ken Taube» aflägsnande, hvilket ännu mera ökade

drottningens välvilja för honom, och hon förärade

honom gnidmedaljer, under sken af det nöje hans

predikningar i Åmål skånkt henne. Blef blind på
ålderdomen och dog, nära 6? år gammal, 1751.

FryS*•siade , en socken, med Lysvik, östmark och

Bvitseads kapell, belägen i Fryksdals härad och

kontrakt, Wermlands län ock Carlstads stift, 10
J.

mil N.fl.V. från Carlstad. 8ocknea utgjorde förr

ost annex till Sanne pastorat Bår märkes: Bada,

tiorna» *ek WéHuuåk* gårdar, Åvila* of ålder ma-
sk stona åmanmao ock haft sik* bönder .till ébaor.

äkan*br<m fmrrmmr namnet efter något krig i ford-
on tider, Omp och Thersby brak, anlagda 1Ö98,
Wög&fm, plåt- och lasipkammnra, Astebg och Ne-
dre Bada bruk, anlagda 1692. Socknen kör till

2 kl. reg. pastorat, bar 5,7*0 iavånase och bostår

of 17 f.mtL iemte Bvitsands kapelirorsanOing hål-
ler den en areal af 195,904 tunnland, af bvilka

10,800 äro sjöar och kärr. Adr. Carlstad.

JtTrjrxell, Amdere, sonson af Elav Fryksell ock
son till prosten ock kyrkoherden i Hesselskegs pa-
storat på Dalsland, föddes i dess prostgård d. 7
Febr. 1795, blef år 1813 student, prästvigdes år

1820, ook antogs s. å. till lärare vid Djurgårds*
skown i Stockholm, erhöll magister-graden 1821,
förflyttades till kollega vid Maria högre lärdoms-
skola 1822, till rektor vid nya elementarskolan i

Stockholm år 1 827, sedan till rektor vid ovannämn-
de Maria skola, erhöll professors namn år 1833
och befordrades till kyrkoherde i Sonne pastorat

af Carlstads stift år 1835, prost först öfver Fryk-
dals och sedan Elfdals kontrakt, R. N. 0., en af
de aderton i Svenska akademien, samt ledamot af

vitterhets^akademien. Han gjorde sig först kand
genom åtskilliga stycken åren 1819 och 1820, in-

förda i Kalender för Damer, deribland en novell:

Brott och försoning; men bvad som isynnerhet för-

skaffet honom ett utmärkt rum bland vår tids skrift-

ställare, är hans Berättelser ur Svenska historien,

hvilka började otgifvas år 1823, och no hun-
nit till och med Carl Gustaf. För öfrigt har han
akrifvit: Forstag titt enhet och medhorgertighet i de

aumanna undervisningsverken; Svensk Språklära; Ka-
rakteristik öfver tiden och de utmärkta handlande

personerna uti Sverige från 1592—1600, en skrift,

som vunnit priset i Svenska akademien 1830; 0m
aristokrat-fördömandet i Svenska historien, m. fl.

Hans yngste broder,

VVyxoll, Oie>r* född d. 29 Sept 1806, magister,

bak pred. vid kongl. Svea artilleri. Författare af:

De Bergtagne ock Brunkebergs slag, kvilka begge
blifvit* belönta af Svenska akademien; Metamorpho-

serna; Potitiska Sånger; 0m Lag och Evangelium i

politiken; Natt och Dag; Dag och Natt; o. s. v.

sFrågs* oeh Ittra, »Utter snutngen rf11 Krs,
ett gammalt Svenskt ordspråk, beteckaande: att

den som gema låter undervisa sig, vinner därige-

nom kunskaper och heder.

nT^Äarodo>a> Samma sondag sista profpredikan hål-

les och efter dess slut, låter valförrattaren kun-

göra församlingen, att han åtta dagar därefter in-

finner sig i kyrkan, för att, efter guö>tjensteus

slut, lagligen förbereda det val till återbesättande

af ledigbeten, som skall hållas tredje söndagen ef-

ter sista profdagen. Nåstföljande söndag kallas

frågodag, emedan församlingen då bör tillfrågas i

åtskilliga för valets lagliga förrättande vigtiga om-
ständigheter; och infinner sig å frågodagen antin-

gen valförrättaren sjelf eller någon annan, den han

dertill äger förordna; blifver valnotarien jäfVad, ut-

nämner valförrättaren på stället en annan. På frågo-

dagon kör efterhöras, samt församlingen tillkäeuagtf-
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Tas, om något hinder år entt Talets verkstäDande,

m. m., och dervid upplåsas de författningar, som
galla prestTal. Å frågodagen justeras val-längden,

och kunna erindringar dervid genast göras, lika-

som å valdagen, innan sjelfva valet begynner; men
icke senare.

Frttken, knägräs, ledgräs, stroppelgrås (Bqnisetnm

fiuviatile), en mångårig växt, hvilken förekommer

Tid bäckar, åar och sjöar, isynnerhet nti de inre

skogiga och bergiga landskaperaa , från Lappland

inda till Westergöthland och Småland, framförallt

mycket i Wermlands bergslag. Den ätes af alla

husdjur och säges öka mjölken hos kor, hvarfore

den inbergas såsom hö.

Fräkne, ett härad i Götheborgs och Bohns län

och Inlands fögderi, innefattar 4 socknar Porshål-

la, Restered, Ljung och Grinnered, hvilka bestå af

94 i mtl. och bebos af 5,805 invånare. Marken

är i allmänhet ganska bergaktig; men jordmånen

god, så att spannmål skördas i tillräcklig mängd
för inbyggarnes behof. Gräsväxten är äfven yp-
perlig, och är boskapsskötsel en af inbyggarnes

vigtigaste näringar. I förening med häraderna In-

lands Norra, Oronst och Tjörn utgör detta härad

en domsaga; men med häraderna Torpe, Inlands

Södra och Inlands Norra ett fögderi. Häradets areal

utgör 53,785 tunnland, af hvilka 1,780 äro sjöar

och kärr.

Frttlie, BTrttlsehemtnAn. Prälsets uppkomst ar

samtidigt och sammanhänger med Svenska adelns,

så att frälseståndet och adeln varit olika ord för

ett och samma begrepp. Det är sannolikt, att ko-
nungarne brukade gifva frälsefrihet åt sina tjenare

redan före Magnus Ladulås* tid; men denne konung
är emellertid den förste, som stadgade till allmän

grundsats , att den som ville uppsätta häst och karl

till krigstjenst erhöll skattefrihet för sia jord.

Detta kallades att frälsa jorden , emot åtagande af

rusttjenst, och sådana hemman benämndes frälsehem-

man. Det utgjorde således ej en konungens nåd, att

upphöja en person till frälseståndet, utan detta be-
rodde på en hvar sjelf, om han ville och kunde
bära rusttjensten. För det andra var det icke nöd-
vändigt, att ett frälsehemman beständigt behöll

denna natur. Så länge ägaren rustade för detsam-

ma, förblef det ett frälsehemman; men ifall denne

faun större fördel att betala skatt och slippa rust-

ningen, så kunde det återgå ibland skattehemma-
nen. En tredje anmärkningsvärd omständighet var

den, att rusttjensten icke utgjordes i mån af för-

mögenhet, utan alla hade lika rustnings-skyldighet

och lika frälserätt. Blott ett minimum var be-
stämdt, som hvar och en måste äga, för att fä

antagas ibland frälset. — Ett annat frälse, äldre

än det adeliga, var kyrkans eller det andeliga.

Stadgan af år 1285 införde adeliga frälset; men
spår af det andeliga finnas redan från början af

1200-talet. Skillnaden var den, att det andeligas

frihet icke motsvarades af rusttjensten, utan var

en ren skattefrihet. — I Sverige, likasom det öf-

riga Germaniska Europa, ansågs det ärofullare att

kämpa till häst än till fots och medförde äfven
större kostnader. Derföre fastade sig vid frälse-

ttånskt ett högra aneeonde, och endast de fömt*-
aare bondeslägterua kunde ifvergå dit. Dessa, åt-

minstone de större ibland dem, icke blott rastade

efter stadgan utan långt deratöfver, men för egen
räkning. De höllo krigareföljen på sina befastade

riddareborgar, och förvärfvade sig äfven privile-

gium derpå. Så hlef frälseståndet det högre, det

förnämare ståndet. Det är troligt, att sederna ra-

dan bildat en aristokrati, hvilken Magnus Ladulås

kallade till ett sjelfständigt lif , såsom en egen klass

i staten. Småningom gaf frälsefriheten anledning

till ett helt och hållet falskt begrepp i Sveriges

statsrätt. Då den ena jordägaren skattade, den

andra icke, men rastade i stället, förbisåg man
rusttjenstens börda och bemärkte endast frälsefri-

hetens rättighet Man tyckte då, att frälsemannen

hade likasom en större äganderätt öfver sin jord

ån skattebonden; men förblandade skatten med af-

rad, och sålunda saknades ej stöd, ehuru falska

och grundlösa, för det påstående, som Gustaf Wa-
sa i sitt ait för kronans välstånd sökte genomfö-
ra, nemligen den, att kronan ursprungligen ägde
all Sveriges jord, och hade bönderne blott till

everldeliga förpaktare. Gustaf 1 gjorde epok i

frälsets historia; han upphäfde det andeliga och
ordnade det verldsliga frälset efter en viss tariff,

så att rusttjenst-skyldigheten ökades i mån af

större förmögenhet. Under medeltidens oro hade
frälseståndet mera begagnat sin frihet, än det fall-

gjort sin skyldighet att rusta. Äfven Gustaf 1 Un-
gar, att rusttjensten "skröpeligen" utgjordes. Ko-
nung Erik XIV, i början af sin regering adelns

vän, förändrade rusttjenstens census, samt införde,

genom säterifriheten, en förökad frälsefrihet. Den
bestod deruti, att frälsemännen fingo från rusttjen-

sten undantaga vissa gårdar, men likväl åtnjuta

frälsefrihet för dem. Johan III fortgick på samma
bana till adelns fördel, i afseende på bestämman-
de af rusttjensten; - men tillade en punkt i adela-

privilegierna, hvilken skulle vara en stor förmån, men
blef ett förderf. Det var tillåtelsen att få behål-

la adelig sköld, äfven om maa icke hade någon
egendom att rusta derför. Derigeaom erkändes en

obesuten adel, och stridsfröet var utsådt emellan

den gamla och nya adeln. Frälsefriheten och rust-

tjensten upphörde att vara grunden för adeln; ea

sådan kunde finnas utan annan källa än konungens

nåd. En mängd adelsmän af detta slag uppkommo
under Christina , och då de ej ägde frälsejord skaffa-

de de sig en sådan af kronan genom köp
,
förpantnin-

gar, gåfvor, m. m. Detta var kronogodsens afhäödan-
de och blef adelns olycka, emedan det samlade i dess

band stora gods, men också stor afund. De bort-

komna kronogodsen blefvo frälsehemman, och kun-
de icke tillhöra någon annan än en frälseman. So-
dan konung Carl XI infört indelningsverket, upphör-
de rusttjensten att äga lika betydelse som förut

i och för landets försvar, och i samma mån blef

skillnaden emellan frälse och skatte blott en skill-

nad emellan privilegierad och oprivilegierad jord.

Ännu var frälset förenad t med adelsståndet; men
småningom erhöllo de ofrälse rätt att kunna för-

värfva frälsegods. Efter 1723 års adeliga privt-
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legsnr kanin väl efrälse icke besitta säterier o*h
andra Mm privilegierade frälsegods, nemkgea sed
ladegårds-, rå- och rörs-, samt Teekodogs-fnbet;

anan otsockne frälsehemman och strogods köade

éeremot besittas of adelns vederlikar bland embett-

nsånaca, sant af proster ocb borgare, och äfven

från förbudet att åga säterier köade koaoageo gif-

va ofrälse maa dispens. Uadantag ifrån den all-

männa regeln voro stadgade for braksägare, bvö-
ka redan (att kåpa sätesgård till brakets ueder-

stöd. Andra sådana gods, som af ålder varit i

ofrälse hand fingo förblifva det; men adelsman ha-
de förmånsrätt att köpa ett sådant, om det för-

såldes. Inteckning i privilegieradt gods kunde ofräl-

se män också hafva. Rättigheten att besitta fräl-

sa var således alldeles icke någon uteslutande för-

mån får ridderskapet och adeln, då koaong Gastaf

m år 1789 vana bondeståndets bifall till förenings-

och säkerhetsakten, derigenom att, ibland andra för-

måner, lemna bönderna rätt att besitta frälsegods.

Säterier, insocknes-, rå- och rörs-hemman voro

innu adeln förbehållna; men år 1809 afstod stån-

det äfven sin uteslutande rätt att besitta sådana

gods, och ifrån den tidea finnes ingen annan skillnad

emellan de olika klasserna af jord, än skillnaden i

beskattning. Frälset år således na blott en egen jord-

notor, hvars egenskap består dernti, att icke kronan,

utan en enskild ägare besitter räntan. Vid skattehem-

manet äger kronan räntan och ägarea endast jor-

den; vid kroaobemman äger kronan både jorden

och räntan, men vid frälsehemmanet äger en en-

skild både jordea och räntan. Na kanna dessa i

adla fall tillhöra olika ägare, och deroti ligger

aktUnadea emellan remi frålu och fråUetkaUe. Det
aonare namnet betecknar ea egendom, der olika per-

soner innebafva jordea och räntan. Sådana frälse-

räntor knäna köpas, säljas ocb måste då lagfaras,

likasom jordegendom. Åtskilliga frälsegods hafva

appstått genom förläningar i gamla tider, och genom
den rättighet, hvilknn standom bl ifvi t lemnad for

upptagande af ödesbemman, att besitta dem såsom
frälse, hvarjemte frälsefrihet blifvit tillagd krono-

gods. Frälset delas oamera i ypperligt frälse, (hvilket

innefattar säterier, ladagårdar, rå- ock rörs-hem-

man), samt s. k. insockne och allmänt frälse. Rust-

tjensten åtgår aldrig in natara, otan såsom en skatt.

Rustningen sker för 580 marks ränta, så att det-

ta egendomsvärde svarar emot en mundering, om
hemmanet är i en band; eljest 500 marks ränta.

Af röstningen uppkommer adelsfanan , en tropp, bvil-

ken i senare tider aldrig suttit opp , ocb hvars be-

fäls-indelning efterhand dragés in. Frälsets frihe-

ter bestå i ett oinskränktare bruk af ägorna, i

besittningsrätten till ek- och mast träd, att vid

bvarjehanda extra onera betala endast hälften emot
hemman, hvars ränta kronan äger, en viss, don

s. k. koags-andelen i böter för brott, som begås

å ägorna, o. s v. Frålsoskatte är något annat

äa skattefrälse. Det förra betyder ett frälsebom-

man, der genom enskildt aftal jorden och räntan

erhållit olika ägare; det senare ett kronoskatte-

gods, der krossa bortskänkt sin äganderätt, hvar»

igenom egendomen blifvit ekattefréUe.

nTndnneonneales* *So. AddL
aT%åUae»-s-aUatsw Se: Pråke.

Vriåisje>altateefe Se: Frdke.

sTi4U«e*eaml4e eller W*wMmewUt***9mi*e kallas

det skattfria smide, som, enligt kongl. brefvet d.

2 Aog. 1731, fått vid frälseverken i allmänhet be-

gagnas, till att belopp af 15 procent; men vid nå-
gra brak finnes dock ett så kalladt högre frålst-

smide* Årliga frälsesmidet utgör 17,292 skepp.d

6 lispul 5 marker och tillkommer 135 bruk, hvar-
af 2 i Upsala län äga tillsamman 940 skeppid frälse-

smide; 3 i Stockholms län 1,264 skepp:d 8 lisp:d

5 marker; 10 i Södermanlands län 970 skepp:d;

27 i Nerikes län 4,422 skepp:d 5 marker; 5 i Ska-
raborgs län 470 skepprd 10 lisp:d; 18 i Westman-
»nds län 2,252 skepp.d 10 lisp:d; 5 i Stora Kop-
parbergs län 371 skepprd 18 lisp.d; 17 i Öster-

götlands län 1,444 skcpp:d 10 lisp:d; 7 i Kalmar
län 517 skepprd 10 lisp:d; 5 i Jönköpings län 800
skepprd; 3 i Kronobergs län 285 skeppid; 1 i Elfs-

borgs län 7 skepp.d 10 lisp:d; 23 i Wermlands län

2,628 skepprd 15 lispul; 5 i Gefleborgs län 705
skepp:d; 3 i Westernorrlaads län 167 skepprd 10
lisprd, samt i Westerbottens län 45 skepp.d. Intet

bruk i Hallands, Götheborgs och Bonas, Jemtlands

och Nottbottens lan äger frälsesmide.

YrMmfejr» sätesgård i Stora Kopparbergs socken

af Dalarne, nära Falun, kallades fordom Frätnman-
deby och Fråmdeby. Har ömsom varit änder kro-

nan ocb ömsom uti enskildta personers ägo ocb

besittning. Den ägdes år 1447 af en Wilken Ols-

son, sedan af Pehr Seffreson, hvilken anses såsom
stamfader för adliga ätten Svinbufvud af Qvalsta,

bergsmannen Sinerdsson, Jöns och Daniel Torkels-

son, samt från 1552 till 1557, under säterifrihet

af konung Gustaf I, som vistades här, då han be-

sökte Kopparberget, hvårföre var uppsatt en herre-

byggnad med 7 stugor. Sistnämnde år förläntes

egendomen åt en Jöran Person, kallad konungens

troman; kom efter honom till flere andra; men
blef 1682, såsom kungsgård, af reduktions-kom-

missionen indragen till kronan, år 1694 anslagen

på lön åt landshöfdingen i länet och kom år 1752
åter i enskildta personers band.

WwUmmmm** k Ilider, frttatnusnde pl&sjor.

Med detta gamla Svenska ordspråk betecknas, att

många nya seder medföra många nya bekymmer.
hTrMmsnnessele sssssajte*»» Sveriges förhållande till

Boropa, eller, med andra ord, de diplomatiska ären-

dena bero hufvodsakligen på konungen att leda och

anordna. Så har förhållandet alltid varit, med an-

dantag af partitiden från 1719 till 1772, då stän-

derna tillryckto sig äfven denna del af fädernes-

landets angelägenheter. Krig, fred och ingåen-

det af afhnndliagar med andra magter berodde då

nf sekreta-atskottet. Förut var det vanligtvis ko-

nungens personlighet, som gaf karaktären åt Sve-

riges utländska politik, dock ej så, att icke rådet

hördes och besluten fattades i samråd med rådet

och ständerna. Efter nu gällande regeringsform

iro do diplomatiska, eller, såsom de i sjelfva ar-

kunden kallas, de ministeriela målen, föremål för

konungens ensamma afgöraade. Han behöfver icke
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•q gång höra hela sitt atatsrM, f>åk »åååaåmm
kontrollerande magt är i dessa fall. inskränkt. Komr
stitutioas-utskottet ägor icke i deatt, såsom i iur

rikas äreader, att fordra alla peetokoller, fönr

da inför konungen, utan blott de som utskot-

tet appgifver röraade bestämda, allmänt kända

äreoder. Sedan ett sådant protokoll blrfvit askant

och kommit utskottet tillhanda, inträder dock sam-

ma ansvarsskyldighet som för dem i statsrådet. Ut-

skottet kan då ställa en diplomatisk rådgifvare inför

riksratt, eller föreslå ständerna att anmäla honom
hos konungen till entledigaade. Härigenom förmin-

skas den inskränkning, hvilken synes äga ram i an-

svarsskyldigheten. Konungens rådgifvare i sådana

frågor äro utrikes stats-ministern, såsom föredra-

gande , och dessutom en statsrådets ledamot , hvil-

ka begge yttra sig till protokollet, med den ansva-

righet, som ofvan nämndes. Blott i fråga om fred

och krig måste hela statsrådet höras, och, när

dessa frågor äro gemensamma för Sverige och Norri-

ge, sammankallas ett gemensamt Svenskt och Norskt

statsråd. Konungen är dock mindre enväldig i di-

plomatiska äreoder än han synes vara, emedan stän-

dernas beskattningsrätt binder hans hand. Frågan

t. ex. om att begynna krig beror på konungen;

men intet krig kan föras utan af ständerna bevil-

jade medel. Konungens magt är således att beslu-

ta om sådana förhållanden böra anses hafva in-

trädt, som gjort krig nödvändigt; men om stän-

derna undandraga sig erforderliga beviliningar , må-
ste fred åter slätas och konungen kan då ej göra

sin politik gällande. En summa penningar, det s. k.

stora kreditivet, är väl aflagdt för bebof vid ut-

brytande krig; men äfven dessa penningar få ej

utbetalas, förr än efter utfärdad riksdagskallelse.

Vid afgörandet af andra diplomatiska äreader må-
ste samma försigtighet gälla, för att ej föranleda

följder, hvilka förnärma ständernas beskattnings-

rätt och lagstiftande myndighet. I sådant fall lärer

ej eftertal vid riksdagen uteblifva, eller konstitu-

tions-utskottet underlåta att infordra protokollet.

Konungens ensamt beslutande rätt rörer mera formen

än saken, enär icke genom den något undantag

blifvit stadgadt från allmänt gällande grundlagar.

a?råUniaest»e1, en socken, med Bäreberg, belägen

i Wiste härad af Skaraborgs län, Wäne-härads

kontrakt af Skara stift, 3 j mil S.O. från Weners-

borg. Kyrkan, oval, byggd af sten och utan torn,

är en af de vackraste landskyrkor. Grunden här-

till lades år 1775, af dåvarande patrona trättens

innehafvare, frih. J. H. Posse. Den kallades Hed-

vig Charlotta, efter dåvarande H. K. H. hertigin-

nan af Södermanland. Här märkes: Främmestad,

1 mtl. säteri, med såg, stamp, tegelbruk samt

privilegium på pappersbruk. Härunder hör äfven

Baljefors qvarn i ån Nossan, med 6 par stenar.

Säteriet inköptes år 1833 af konung Carl XIV Jo-

han , och äges nu af H. M. konungen. Det har för-

ut tillhört slägterna Oxenstjerna, Hjerta, Zelow,

Posse, Lilje, Petterson, Silfverschöld, Coyet, m. fl.

Vid Bäck finnes en äldre skol-inrättning, som kom-
mer att förvandlas i en flyttbar skola, i trenae

s. k. skol-distrikler, emedan försaraligen är något

mfvor %i\ mä i>*ngéeo «n på några stallen ,0*1-

kring å mil bred. Jaowi socknen finnan tvenne

socken magaiiner, hvartill konung Carl XiV Johan
skänkt sanden, -r- FoåkeU egentliga näring ar åker-

bruket. Under vintertiden sysselsätta sig några
med att forsla gods och köpmannavaror, frän &Ö

-

tbebocg till städerna uppåt landet. — Socknen bör

till 3 kl. patronella pnatorater, natronat^rätten till-

kommer ägarna af Frimmestads säteri. Den be-
står af mtl. och nar 1,200 invånarn. Dass

areal utgör 10,6*0 tunnland, af hvilka 226 äro

sjöar och kärr. Adr. Sollebrunn.

JFjrftadefortf* an socken, med Brålandu och Ryr,
belägen å Dalsland , i Elfbergs län och Sundals hä-
rad, Södra Dals kontrakt af Carlstads stift, l£
mil N.V. från Wenersborg, vid Wenern. Pasto-

ratet hör till 1 kl. konsist. Socknen består af 63
mtl. och har 3,626 invånare. Dess areal utgör

49,966 tannl., af hvilka 7,680 äro sjöar och kåvr.

Adr. Weuersborg.

VrtfsMfrlaji kallades fordom den ärfda skyldighe-

ten, att medelst vapen hämna den aflidnes för-

menta eller verkligt lidna oförrätter. Denna skyl-

dighet medföljde arfvet af den dödas vapen, nvil-

ket kallades vig-arf. (Se äfven detta ord).

WPrö kallas hufvudprodukteo af hvarje växta fort-

plantningsförmåga, motsvarar de äggläggande dju-

rens ägg, och innehåller, jemte den från moder-

plantan fullkomligt nfskiljda men ännu outveck-

lade nya växten äfven de till dess första näring er-

forderliga ämnen. Likasom ägget består fröet i

allmänhet, åtminstone hos de högre växterna, af

tvenne hofvudsakliga delar, motsvarande galan oeh

hvitan uti detta. Den ena som motsvarar gulan inne-

sluter den s. k. lifspnokten, hvilken vid groningen

utvecklas uti tvenne rigtaingar, oemligen en upp-

stigande, som ger upphof åt stammen , och en ned-

stigande, hvilken frambringar roten. Den andra, som
motsvarar hvitan, består eller innehåller, ofta en

mängd, af ett med djurens ägghvita likartadt äm-
ne, hvilket fött namn af fröhvita oeh utbildas till

ett eller flere s. k. hjertblad, hvilka tjena till den

späda växtens näring oeh respiration, samt för-

svinna före dess fullkomliga utveckling, fin stor

del frön innehålla, jemte frönvitan en öfvervägun-

de mängd stärkelse, och många andra innehålla, lik-

som djurens äggegula, betydliga qvaotiteter feta

oljor. I följd häraf intaga frön ej allenast en

vigtig plats uti naturens hushållning, utan äro äf-

ven, särdeles de stärkelse- och olje-haltiga , uti

ekonomiskt och tekniskt afseende af stor använd-

barhet, de förra såsom näringsmedel, de senare för

beredningen af flera slags oljor samt utgöra ganska

vigtiga handelsartiklar. Af inhemska fröslag äro,

utom frön af sädesarter och flera andra slags gräs

samt skidfrukter, isynnerhet lie-, rof- oeh faamp-

frö af stor vigt, dels såsom råämnen för oljebe-

redning, dels äfven såsom utförselsvaror; ty dessa

uppgingo år 1842 till mera än 8,000 tunnor, och

oljetillverkningen ntöfver 153,000 kannor, eller

nära £ af landets bebof.

Vril» fordom Ofrö eller ttrvei-O, sätesgård om
2 mtl. i Lillkyrka socken af östergöthland. Har
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tiettört sÄgterne TQnMd, 8tegn*å, ResuasWi, ,

8ta>tna, CMerhjekn< (Sederboln*, Westerberg ert

Töreer.

PMberf, Krim* kol» i tjensf som vsjleétår Tid

Smålands rytteri år 1701, bi vistade slaget vid

Pnitask oth många atfdrtf tre*ns*gar ända tfll staM

get vid Pidtsara, då han redan Tar kapite», följ-

de Carl XII till Bender, ocb hae>, Tid kalabaitke*,

befälet öfver ert af de åtta trm>per, kvinVa* vore pö-

stenade Tid fönstren, befordrade» seds* efter hand,

så att hari år 1741 blef öfverste för Nylands in-

fanteri. Men då nav, under det derpå följande

kriget, öfvergifvit passet Tid MeneMax, blef han

dérföre af ständernes kommission år 1743, dönid

att mista embetet. Uppböjdes 1 adligt stånd år

1717; men' som han efied år 1T5Ö, några och

70 år gammal, otan söner, ntgick åtten med honom.

aTrttfeerg, Johaa KeSer, matta, lektor i We-
sterås, sin födelsestad, och kyrkoherde t Hobbo
pastorat med professorstitel, född år 1782, ddd

1696, lycklig talare, utmärkt skicklig lärare' och

ea> verksam oppositionsman rid riksdagarne; men
saknande förmågan, att råtta utgifterna efter till—

gångarne, bvarföre han efterlemnade mycken skald,

oth dog aålenda, ehnrn i sina bästa år, likrtl

kanhända i läglig tid for sitt kga och sitt rykte.

Hans skrifter äro: Lärobok i fysiken och Utkört HU
leran om tidmätningen och tioråkningen.

a?rffeysjaWda. färjeplats, belägen \ mil V. Mn
Wiekleby sockens kyrka på Öland. Här sker ö#-

verfarten tttl Kalmar. Marknad hålles bår årligen

i September månad.

VrOderyd, en socken med Ramqnilla och Bäeka-

by, belägen i Westra härad af Jönköpings bin,

Westra härads kontrakt af Wexjö stift, 7* mil

S.O. från Jönköping. Kyrkan, byggd af gråsten,

år gammal ocb förmodligen sedan påfviska tiden.

Ibland* 8 insjöar äro Skärsjön, Trie och Kallsjö de

största. Storån genomlöper socknen. Dessatom

märkes: Holmeskull, i mtl.; IngkmMa jerngrofvor.

Märkvärdiga malm- , siHVer- och kopparstreck fin-

nas Tål ännn i socknen, dock ntan att på längre

tid hafva Nifvit begagnade. På Hökulis ägor fid-

nea ett berg, som förmodas innehålla koppar och

på Årsétn hemmans ägor har man fordom aamärkt

silfvermatos- och kopparmnlms-ledningaf'. Sock-

nen hör till 1 afdelningen af % kl. konsist. pasto-

rster, och har 1,180 invånare på 32 mtl. Dess

areal ntgör 16,246 tonni., af bvilka 1,210 äro

sjöar och kärr. Adr. Wexjö.
a*r04fR*re> , en socken, belägen i Sevedes härad af

Kalmar län, Tnna Läns och Sevedes förenade kon-

trakt, 1 mil O.N.O. från Wimmerby. Kyrkan, af

träd, skaH rara uppbyggd år 1746. I socknen

märkes säterierna Stjernvik, 1 mtl. ocb Möcketkutt,

£ mtl. Socknen bör till 3 kl. konsist. och bar

1,776 invånare. Den består af 38 f mtl., inne-

fattande en areal af 80,479 tonni., af hvilka 4,120
äro sjöar och kärr. Adr. Wimmerby.
•Mel eller rrtye*, annex tiH Klinte, beläget f

åMde ting ocb Gottlands södra fögderi, 3} mil

SÄ.V. från Wfoby, rid hafret. Kyrkan är byggd
af stan år 1466. Ulf finnes tveene likstenar ned

finnn Séeinenr består af 14| nia med B6S ia-

inTånare. Dess areal ntgör 8*f*l tenni., af bril-

kir »0 äro sjöar odh kärr.

s?r*}ertod, en? socken, med Korsbergs ocb Fri-

dened, belägen t Wartofts härad af Skaraborgs
Mm, Kåkinds kontrakt af Skara stift, 2£ V.8.V.

från Sköfde, 1 J mil från Hjo. Bår lnftrkes säté-

rlerae toensiorp ock Munkeko
f bvartdera om 1 mtt.

samt Fröjeredr brak, eller Anriefors (se detta ord).

Socknen hör tiU 2 kl. konsist. Den bar 1,035
invånare. Dess areal ntgör 13,191 tonni., af hvil-

ka 250 äro sjöar ocb kärr. Socknen består" af

17 Mtl. Inom församlingen finnes ingen sjö;

men väl större mossar. Den genomskäres från S.

tiH N. af Tida-å*, samt tvenne mindre åar, fan
ocb Utt-ån. Allmogen inom församlingen är öf-

Terbofvnd välmående, nykter ocb sedlig, såsom
skogsbo rörlig, sköter sm åker allmänneligen räl,

samt bor snyggt och beqvämt. Såsom grundfond

för en sköl-lnrättning skänkte M. Julin år 1810
åt socknen ett kapital af 200 R:dr B:ko sairit 25
tunnor råg och 26 trr bafra. Den ntgör no 994
R:dr 19 sk. B:ko, 44 t:r 21 £ krpr råg och 219
t:r 2 | k:pr bafra. Häraf uppbär skoj-läraren år-

ligen 33 R:dr 16 sk. Brko, 3 t:r råg och 8 ttr

bafra. Af spannmålen erhålla dessntom fattigare

barn understöd onder sm skolgång, och af kassan

bestride* utgiften för böcker, m. m. Fru öfverst-

löjtnantskan M. C. Lilfehöök, född Gyllenadler, har,

genom testamente af den 1 Maj 1776, skänkt ett

kapital af 1,000 dclr k:mt till understöd för Kors-
berga sockens fattige barn änder deras skolgång.

Detta kapital utgjorde enligt senaste bokslut en

summa af 73 Rrdr 2 sk. 8 r:st. Brko. öfver-jäg-

mästaren B. M. Gftlensvård, gaf, genom testamente

af d. 19 Febr. 1840, hans dödsår, ett kapital af

i,000 R:dr B:ko till en skol-inråttoing i Korsbergs
socken. Årliga räntan af detta kapital för använ-
das till skol-lärarens aflöntng. Dels genom frivil-

liga gåfVor, dels genom räntornas läggande till

kapitalet innan skol-läraren ännu bfifvit tillsatt,

bar detta kapital vuxit, enligt senaste bokslut, tiU

en summa af 1,418 R:dr 26 sk. 9 r:st. B:ko. Hem-
mansägaren Jan Jonsson, bar, genom testamente af

den 5 April 1843, förärat ett kapital af 500 Rrdr

Rrglds, att förräntas ifrån hans dödsdag, och rid

först infallande goda år användas till inköp af

spannmål, | råg och f bafra, till bildande af en

grundfond för ett blifvande skol-magasin , bvilken

fond ej finge minskas; men väl ökas; och skulle

en del af räntan derför användas till understöd för

Frideneds sockens fattiga barn under deras skol-

gång. 1 byn Orrleba, J mil i V. från Fröjereds

kyrka, tros fordom bafva stått en kyrka, emedan
ruiner der ännu synas såsom af ringmurar och gam-
la sönderbrutna grafstenar. Om dess namn och om
tiden för dess nedtagande vet man intet. Adr.

Sköfde.

Frttjevfuntta eller VrfJeltiiida» annex till Bt-

skopskulla, beläget i Lagonda härad af Upsala län,

2 J mn V.S.V. från Upsala, 1 mil från Målaren.

I socknen märkas säterierne ffamora och Torsfunda.

Den består af l*f mtt* me* 380 invånare. Dess
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areal utgör 2/708 tuenl., af bvilko *SO äro sjöar

och kärr. Adr. Enköping.

Fröken. Intill drottning Christinas lid tffladés

denna titel endast ogifta furstinnor, och adelns

döttrar fiogo nöja sig med jungfru-titeln ; men
vid den tiden började fröken tilläggas åfven den

högre adelns döttrar.

frökind, ett härad i Wartofta fögderi af Skara-

borgs län, innefattar 7 socknar, nämligen: Bör-

stig, Brismene, Kinneved, Hårkumla, Grolanda,

Asarp samt Smula, bvilka utgöra 108 J mtl. och

hafva 3,153 invånare. Marken är i allmänhet jemn

och skoglös; men jordmånen är god, hvadan sä-

desodling utgör inbyggarnes förnämsta näring. Hä-
radets areal utgör 33,049 tonni., af hvilka 2,810

äro sjöar och kärr. I förening med Wartofta hä-

rad utgör Frökinds härad ett fögderi och en dom-
saga. År 1611 lades det till konung Johan IHis

sons, hertig Johans furstendöme.

»dkllnt, ett berg, som höjer sig nr en djup dal,

på hemmanet Narebos ägor i Ringarums socken af

östergöthland. Öfversta spetsen är rund och man
har derifrån den mest vidsträckta utsigt.

Fröllch. Denna ätt, hvilken säges härstamma

från Steyermark, inkom till Sverige år 1640, med
en Hane ClirlstoiTer lTrOlteh 9 hvilken , såsom

öfverste, stupade i Carl X Gustafs krig med Dan-

mark. Hans barn qvarstannade i Sverige och in-

gingo i statens tjenst, samt npptogos på Svenska

riddarhuset, der den tredje i ordningen, Carl
Oustaf, steg till kongl. råd, president i Dorpts

hofrätt och grefve; men de öfrige blefvo natu-

raliserade adelsmän. De hafva likväl föga histo-

risk märkvärdighet. En sådan, ehuru af tvetydig

beskaffenhet, vann likväl hans dotter,

Vrttllclif Evn Margaretha. Hon hade i Riga

gift sig med en Svensk öfverste, hvars namn icke

är uppgifvet; men, förmodligen enka efter denne,

uppträdde hon år 1684 i Stockholm såsom profe-

tissa och undervisarinna i en ny väfnings-method.

Här behandlades bon af auktoriteterna med en

stränghet, som väcker förvåning, när man påmin-

ner sig icke blott att hon var syster till dåva-

rande general-majoren och landshöfdingen i We-
ster-Norrland Carl Gustaf F., utan äfven, att hen-

nes spådomar voro ganska oskyldiga och af smic-

krande betydelse för regeringen. Sålunda förkun-

nade hon, att konung Carl XI skulle bistå påfve-

väldet, intaga Palestina, återuppbygga Jerusalem,

upprätta Gbristi tusenåriga rike och herrska öfver

hela kristenheten. Årtalen utsattes när allt detta

skulle inträffa. I stället att förena sig med den

stora mängd, som blifvit lidande genom reduktio-

nen och således missnöjd deröfver, sökte hon trösta

dem genom föreställningen att Gud låtit det så ske,

på det de så mycket villigare måtte tjena hans

sak mot hans fiende, då de kunde trefaldt återfå

sin förlorade egendom. Hon förekallades både i

konsistorium och, hofrätten
,

fängslades , men fri-

gafs såsom sinnessvag och förvistes riket. Nu be-

gaf hon sig till Tyskland och Holland, der hon
fortfor att profetera och utgifva skrifter af svär-

miskt innehåll, återkom år 1692 till Stockholm,

uppkallades åter inför hofrättéh, det hon viaaée

sig i en brokig klädnnsg med svärd vid sidas och
dömdes till lifstidslangelse; men undgick det ge-
nom döden, hvilken träffade henne kort efter do-:

mens afkunnande.

Vrölleli, stavfel Fredrik» grefve, känd såsom

•riksdagstalare och publicist, är född d. 14 Ang.

1788, på säteriet Degeberg i Westergötblaod.

Fadern var ryttmästaren, grefve Adolf Fredrik F.

År 1805 skickades ynglingen till Upsala akademi,

der han år 1808 oeh 1809 tog hofrätts- och

kansli-examina, hvarvid han erhöll de högsta be-

tygen, bestämde sig för den juridiska banan, fick

häradshöfdingea fnllmagt och blef adjungerad leda-

mot i Götha hofrätt; men utan att söka någon
vidare fortkomst i statens tjenst Deremot har

ban, utan lön och rang, sökt gagna det allmänna

med sina kunskaper, sina talanger och sitt vanan
fosterlandsnit. Han har bivistat alla riksdagar frän

och med år 1815; men det var egentligen vid riks-

mötet 1828—1830 som han framträdde med en be-

stämd politisk färg, hvilken var den sjelfständåga

oppositionens. Han sökte härvid gå sin egen väg,

slöt sig icke ovilkorligt till något parti, och rakade

derigenom i strid med begge partierna. Han har

alltid förordat och ifrat för frihet, upplysning och

gagneliga inrättningar, samt väsendtligen bidragit

till stiftande af en och annan sådan. Den Hillska

skolan å Barnängen kan egentligen anses såsom

hans verk, tillkommen genom en subskription, för

hvilken han ställde sig i spetsen. Under hans led-

ning bildades härtill ett bolag den 9 Maj år 1829.

Att den nu (1846) nödgats upphöra, emedan hon

i ekonomiskt hänseende ej kunde bära sig, var

icke stiftarens fel. Grefve F. har mycken förtjenst

om organisationen af Wermlands privat-bank, bvnrs

reglor sedan tjenade till mönster för de flesta ef-

teråt inrättade banker. Hans utgifna skrifter äro:

Grundlagstolkningar, tillegnade ständerne och deras

konstitutions-utskott; Om uppfostran efter Hiilska

methoden; Tal vid Hillska skot-direktionens första

sammankomst; Upplysningar och Förklaringar, ftae

häften; tidningen Utopisten; Rått och Reform, m. fl.

Frölins;» Magnus iamuelli, född i Linköping

år 1727, theol. lektor derstädes med professors-

titel och Landeryd till prebende, der ban afled år

1797; bar utgifvit en Index via ad veritaism och
Försök att lätt och grundeHgen tära en pik Gram-
matica Latina, innehållande Grunderna af Gramma-
tica Generali och Arte Periodica.

Frölunda, annex till Fässberg, beläget i Asktms
härad af Götheborgs och Bohus län, \ mil S.S.V.

från Götheborg, vid hafVet. Kyrkan, byggd af grå-

sten, är af okänd ålder, och har redan på 1500-
talet erhållit testamente. I socknen märkes Känsö

(se detta ord). Socknen består af 38 £ mtl. och

har 1,800 invånare. Dess areal innefattar 5,935
tunnl., af hvilka 50 äro sjöar och kärr. Adr. Gö-
theborg.

Frölunda, annex till Kalf, beläget i Kinds härad

af Elfsborgs län, 4| mil 8. från Borås. Kyrkan,
förut gammal, liten oeh mörk, nedrefs 1825, oeh

uppfördes i dess ställe ta ny, af sten, som invig*
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des året därpå, Hir märkes: Kinmakus eller Äe-
-snåato, fordom ett konnngaaåte (se Kinnakus).

Boeknen innefattar 18£ mtl. och bar 833 invå-

nare. Dess areal belöper sig till 15,297 tonni,,

af hvillia 936 äro sjöar och kärr. Adr. Svee-

Vjnng*.

Vrörednlng ar ett gemensamt namn på alla till

växternes fortplantning börande delar, således så

il blomman med dess omgifvande blomfoder samt

de dernti inneslntne pistiller (honor) och ståndare,

(hannar) som ock de genom de förras befruktning

bildade frukterna.

frMsf, annex till Hesselskog, beläget å Dals-

land, i Elfsborgs län, södra Dals kontrakt af Carl-

stads stift, 2 mil V.S.V. från Åmål, 1{ mil från

Weaern. Socknen består af 14J mtl. och har

898 invånare. Dess areal åtgör 14,557 tnnnL, af

3,480 äro sjöar och kärr. Adr< Åmål.
WtelundA, socken. Se: Fröjeslunda.

sFr&elusHlA * 1 mtl. rent säteri, i Barakers soc-

ken af Westmanlands län, kallades fordom Fröss-

lunavr. Stället har vacker belägenhet vid Svartån,

och fanns redan år 1288, då biskopen i Westerås
Peter Olofsson utfärdade ett bytesbref, hvarige-

nom nan upplät ± i Kopparberget mot gården Fröss-

Inndir. Gården tillhörde sedermera slägteme Rid-
darhjerta, v. Hanswolff, Pistolsköld, Torpadias, v.

Duben och Goes, hvilken senare afyttrat den till

bönder, som nn innehafva densamma.
VrOet, Pehr Axel, född d. 15 Ang. år 1802 i

Skällsta nti Indahls socken af Medelpad, der fadern

var kronolänsman. Dennes knappa vilkor och ti-

diga död lade många hinder i vägen för gossens

stadier; men genom flit, ihärdighet och flera väl-

görares bidrag, lyckades han besegra dem, så att

han år 1821 kunde, med ett s. k. viaticum, afgå

till Upsala, der nan år 1825 prestvigdes och 1827
tog magister-graden. Följande året kallades han

till pastors-adjunkt bos kyrkoherden i Jakobs och

Johannis församlingar i Stockholm, numera bisko-

pen Hedrén. Redan tidigt hade haa väckt upp-

märksamhet genom sin ovanligt sköna röst, hvil-

ken Hs&ffner gjorde sig ett nöje att utbilda. Den
bidrog, i förening med hane efriga egenskaper,

-ott göra honom känd i hufvudstaden och påskynda

bana lycka, så att han på den korta tiden af fem
år, från 1828 till 1833, erhöll icke mindre än 10

•erakildta fullmagter och förordnanden, såsom till

kongl. hofpredikant, theol. adjnnkt vid Carlberg,

kyrkoherde i Solna, m. fl. År 1841 blef han kyrko-

herde i Arboga, hvarifrån han, när Jakobs oeb

Johaanis församlingar i Stockholm blefvo lediga,

år 1844 kallades till detta pastorat, hvilket han

tillträdde 1845. Sin musikaliska talang har F. an-

eändt icke blott att försköna umgängeslifvet och

förskaffa tonkonstens vänner många njutningar, utan

ifven till vigtigare och välgörande ändamål. Så-
ledes gaf haa d. 6 Mars 1841, på stora börssalen

i Stockholm, en snbskriberad sotre, hvara behåll-

ning, uppgående till den betydliga summan af 5,000
JUr Kgs, anslogs till bUdande af en beklädnads-

fond för fattiga barn i Solna församling, der en

byggnads- och anderhållikasea för den nyinrättade

sockenskolan af honom blifvit grundlagd, hvara.

fond vid samma tid steg Ull 878 R:dr Brke. I Ar-
boga föranstaltade han d. 17 Aug. 1842 en kon-
sert, som lemnnde en behållning af 1,210 R;dr

B:ko, till uppbyggande af en vexel-undervisnings-

skola. — Bar utgifvit: En lärokurs i Rätts- och

SamMällsläran; Tal vid Bibelsällskapets sammankomst
år £832; Predikan vid Magister-promotionen år {838;

Minnesord öfver P. H. Ling; strödda predikningar i

den af MelHn utgifna: Den Kristlige Predikaren, m. fl.

sFrttatralt» en socken, med Hernevi, belägen iSim-
tuna härad af Westmanlands län, Södra Fjerdhun-

dra kontrakt af Upsala stift, 4£ mil N.0. från

Westerås, 2 mil N.N.0. från Enköping. Socknen

hör till 3 kl. konsist. pastoraten Den innefattar

32£ mtl. och bar 575 invånare. Dess areal ut-

gör 4,235 tunnland, af hvilka 30 äro sjöar och

kärr. Adr. Enköping.

J^rftsiindA, en socken, med Kårsta, belägen i Se-
mioghundra härad och kontrakt af Stockholms län

och Upsala stift, 4£ mil N.N.0. från Stockholm,

5 mil S.0. från Upsala. På Skrefsta ägor i den-

na socken är anmärkt ett berg, med lämningar af

en borg eller ett slott, rundt och med 2 portar.

Dylika lämningar finnas på Ottestads ägor, och

kallas Ottestads borg. Vid Wreda är en backe,

kallad Ryssbacken, om hvilken berättas, att der stått

ett fältslag med Ryssarne. S:t Olofs källa, belä-

gen i Thorsholma gärde, besökes ännu trefaldig-

hetsaftonen. Efter afrödjande af en skogsbacke uti

Stolp-Ekeby bys gärde, har man nyligen påträffat en

grupp begrafningshögar, omkring 15 till antalet,

af hvilka de större äro vid pass 20 alnar i dia-

meter. Vidare märkas här säterierna: Bitlsta, tiefje,

Löfhammar och Lofslad. På detta sistnämnda sä-

teri har dea allmänt bekanta mamsell Kajsa Warg
varit i tjenst, såsom hushållerska hos då varande

ägaren grefve Stackelberg. — Socknen hör till 2

kl. konsist. pastorater och innefattar 32 J mtl. med
694 invånare. Dess areal ntgöres af 7,383 tonni.,

af hvilka 390 äro sjöar och kärr. Adr. Stock-

holm, Bförby.

nTrfteveal, aaaez till florn, beläget i Wadsbo hä-

rad af Skaraborgs län, 1 \ mil O.N.O. från Sköf-

de. Kyrkan är byggd af sten på okänd tid, ut-

vidgad år 1773. Socknen består af 13 J mtl. och

har 544 invånare. Dess areal utgör 1,458 tnnnL,

af hvilka 10 äro sjöar och kärr. Adr. Mariestad.

VremvldsUt ett jernbruk i Kils socken af Nerikes

lån, 1$ mil från Örebro. Bruket har 2 härdar

och 706 skepp.d 13 lisp:d priv. årligt smide, hvar-

af 30 skepp.d frälse-smide, af eget tackjern. Sä-

teriet utgör 1 mtl., är väl bebygdt ocb utmärkt

vackert. Vid bruket finnes äfven stål- och maau-
faktur-smide privilegieradt. Hammarskatten är 6

skepp:d 15 lisp:d 7 marker. Skeppar på Stock-

holm. Tillhör G. E. af Geijerstam.

Vvftovlls» sätesgård i Oppeby socken af östergöth-

land, består nf 2 mtl. frälse-säteri , med 1^ un-

derlydande frälsehemman vid Åsunden; nar tillhört

slägterna Spens, Sparrsköld, Duse, Elg och Apel-

gren. Under gården höra 1 sågverk, 2 bondhem-

man och 16 torp.

73
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VV*«Äker, ett härad i Stoeiå>»lm§ läns 8iAjeftg*>

deri. Dett* hårad kallades fordom Provincia Rhe-
din, och räknades härtill åfren socknarne West-
land, Löfsta och HoUnäs; däremot lydde Rdsbo tfll

Närdinghundra. Na innefattar det 2me städer, näm-

ligen Öregrund och Östhammar samt 7 socknar,

nemligen: Edsbo, Börstil, Gräsö, Harg, Porsmark

,

Hökhufvud samt Walö, hvilka innehålla en areal

af 206,22? tonni., af hvilka 9,220 åro sjöar och

kärr, samt utgöra 352 7*f hemman med 11,295 in-

vånare. Utom jordbruk, hyttedrift och bruksrö-

relse utgör fiske ett af inbyggarnes förnämsta nä-

ringsfång, emedan till detta härad hörer en ansen-

lig mängd större och mindre öar, af hvilka de

största äro Gräsö, Söderö, Tvårnö, Baggarö, Fa-

gerö och Barlingsö. I förening med skeppslagen

Bro och Wäddö utgör detta härad en domsaga;

men med häradet Närdinghnndra ett fögderi.

Vrtfe&ker, ett kontrakt af Upsala stift. (Se:

Olands kontrakt.)

Frätåker, en gammal sätesgård i Kärrbo socken

af Westmanland. Den ntgöres af krono- och kyrko-

gods, som på 1570-talet blefvo förenade och he-

står af 5 mtl. Egendomen bar tillhört riksrådet

Magnus Jonsson (Blå), som lefde ännn år 1302,
Nils Larsson, stamfader för Crnosiska ätten, samt

ifrån år 1688 slägten Gyllenstjerna. År 1578 af-

brann gården, och 1598, änder oroligheterna emel-

lan hertig Carl och konang Sigismund, plundrades

Frösåker ntaf de i Westerås förlagda Dalkarlar af

hertigens parti.

Frttstt, en ö i Storsjön, utgör ett annex till Sun-

ne socken, och är belägen i Jämtlands läns södra

fögderi, £ mil från Östersund, med h Tilken den

är förenad medelst en bro. Kyrkan, af sten, är

mycket gammal, hade ett ansenligt torn, som ned-

togs år 1768, i anseende till en tillämnad utbygg-
nad. Hår märkas: Kronstads eller Frösö skans (se

detta ord); Kungsgården, militär-boställe. Ålder-

domsminnen förekomma hår på flere ställen. Utom
lemningar efter gamla skansen på kungsgårds-än-

gen, och kapellet på Westerhus ägor, berättas att

vid Draged skall fordom hållits landsting. På ett

ställe vid Frösö skola, der nu milstolpen står, sä-

ges ock att lifstidsfångar fordom bl i fvit afrättade.

Utom de många fiendtliga infallen i senare tider,

har i 13:de århundradet på denna ö stått ett fält-

slag emellan Norske konungen Sverre och Jemt-
ländningarne. Oviks-fjäll och Åreskutan, samt en

del af de öfrige fjällryggarne, hvilka här synas,

äro ortens väderleks-spåmän. Ty när tjocka moln-

stoder om morgnarne ses öfver fjällen, väntas ne-

derbörd; men då de visa sig med klar himmel,

blir merendels vacker dag, isynnerhet om vädret

blåser ifrån samma trakt. Tidig vår inträffar: när

myror, lärka, kråka och gök visa sig bittida. Sen
vår: om knipor, änder oeh vildgäss dröja länge.

Godt år väntas af sädesärlans tidiga flygt. Hårda
år bebådas genom myckenhet af harar, fisk och

fogel. Elakt väder spås af räfvars skrik. Köld
och urväder af sidensvansars oeh andra foglars

flygt fram till slättbygden. Ymnig gräsväxt vän-
tas efter mycket snö. — År 1674 bildades har en

trivial-skola, hvflken på senare år hlifvit inrättad

till en högre lärdoms-skola. Den kommer att för-

flyttas till Östersund och förvandlas till elementar-

skola. Denna undervisnings-anstalt är den enda i

Jämtlands län. Socknen består af 36 mtl. oeh har

1,036 invånare. Dess areal upptages jemte moder-
socknens. Adr. Östersund.

VrftoO- eller Hronttedt åkarna, belägen i Frösö

socken af Jemtland. I en vik af Storsjön blef al-

draförst den gamla Frösö-skansen anlagd 1611 af

Baltsar Beck, på samma ställe som Danska fogdon

haft sitt säte, nära intill kungsgården. Sedan don

blifvit förstörd af Danskarne, år 1643 ånyo upp-

byggd oeh 1644 åter intagen af fienden, lämnades

den väl tillbaka genom freden i Brömsebro år 1646;
men eröfrades åter 1657 och återlemnades följan-

de året. År 1677 bestormades den från Norska
sidan och intogs; men genom freden i Lund 1679
blef den återställd, då dess upprättande ej vidare

blef påtänkt. Icke långt ifrån samma ställe an-

lades sedermera, år 1700, nuvarande fästningsverk

af kapiten P. Ridderkrona, hvarföre skansen kal-

lades Kronstads skans. Den är omgifven med val-

lar, och nu mycket förfallen.

Frätts är en liten ö, belägen i sjön Åsnen i Små-
land och Kinnevalds härad, har den sägen om sig,

att en missgerningsman var dömd att ligga en natt

på hvardera af de 365 öar och holmar, som påstås

vara belägna i sjön Åsnen; men att han frös ihjäl

på "Frösön."

Wtttun* , skeppslag eller härad i Stockholms lina

5:te fögderi, innefattar 4 socknar, nemligen: Frö-
tona, Rådmansö, Länna samt Blidö, hvilka utgöra

225 1 mtl. med 5,757 invånare. Skeppslagets areal

består af 81,047 tunnl., af hvilka 5,900 äro kärr

och sjöar, eller tillsammans omkring 3£ qv. mil.

Som detta härad ttU större delen består af öar,

hvilka bilda en långt ut i Östersjön utskjutande

skärgård, så utgöra fiske och sjöfart inbyggarnes

hufvudsakliga sysselsättning. Likväl idkas älven

åkerbruk och boskapsskötsel, isynnerhet i de längre

från hafvet belägna trakterna. De största öarne

äro Rådmansö, Blidö, Yzla, Oxhalsö , Östra Lagnö,

Svartnö och Hammarö. Märkvärdigaste orterna äro

Norrtelge, jemte säterierna Riddersheim och Penninge-

åjr. I förening med häraderna Sjuhundra, Nårdmg-
hundra och Lyhundra utgör detta skeppslag en

domsaga; men med häradet Åker och skeppslaget

Wermdö ett fögderi.

VrOtanss, en socken, med Rådmansö, belägen i

Frötona skeppslag af Stockholms län, Sjuhundra

kontrakt af Upsala stift, { mil S. från Norrtelge,

vid Saltsjön. Socknen hör till 2 kl. konsist. pa-
storaten Här märkes: Björnö (se detta ord), 2
mtl. säteri, äges af exellensen grefve Gast. Trof-

le Bonde; Rådmansö , en kungsgård om 3 mtl.,

1 4 mil från Norrtelge, belägen på en ö i skären,

har ett kapell. Drottning Gunilla Bjelke ägde den-

na gård år 1591. Den bar sedermera tillhört sÄg-
terna Sperltng, Fleming, Wattrang, hvilken senare

lemnade den till kronan i byte emot Fiholm i West-
manland. Härifrån affeick traneporten öfver till Fin-

land år 178». MeämgtMm, 5 mtl. säteri, fÖfsål-
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4m år 164Ö af drottning ChrnTtian ifll gretVe Gabr.

B. Oxeastjerna. Ägdes sedermera af slägtetna Dah-
lia, Leweuuaupt, Bjelke, Ehrenfelt och Bonde, samt
an (1846), såsom fidei-kommiss, af kommerse-rådin-

aaa Fr. Wilb* Gronehorg, född v. Plomgren. Ötby-

kolm, 5 mil., har innehafts af ätterna Sperling,

Clfsparre, Tott, och från år 1692 till horjan af

1800-talet af grefliga slägten Löwen; moa äges

bb af fabrikör C. Edström. BMA, 2 mU., har till-

hört slagterna Flemiag och Bonde; äges år 1846
af löjtnanten G. F. Ridderstad. Ridder$Molm, 2 mtl.,

kallades fordom Sidö, utbyttes af kronan år 1720.

1 Frötana kyrka finnes en brännspegel af metall,

2 alnar 21 tom i diameter. Dea tallar med de

mest bekanta konststycken i sitt slag. Vid Frötu-

na-ajön ligger Borgberget, hvarest synes lämningar

efter en gammal befästning, samt en jättegryta af

1 £ alns djup. Inom socknen finnas flere runste-

nar. Frötona består af 67£ mtl. och har 1,739
invånare. Dess areal ntgör 28,026 tunnland, af

bvilka 3,390 äro sjöar och kärr. Adr. Norrtelge.

frfttust en gammal sätesgård i Rasbo socken

och härad af Upland. Konung Frode skall här haft

sitt säte. Det säges , att han förbjöd gömma pen-

ningar inom lås, och att han till bevis huru han
utrotat stöld, hängt sitt guldarmband på en klip-

. pa. Enligt Olof Rudbecks yttrande skall denna
klippa finnas vid Frötuna och kallas Froäes klippa.

Satesgården har fordom tillhört Slavacke-ätten,

Lorentsson, riddarna Carlsson och Larsson, på se-

nare tider Daockwardt-Lilljeström. Den är na fidei-

kommiss i De Geerska slägten, och inaehaives af
frih. Emanuel De Geer.

JFvtttaui», ett jernbmk i Göthlunda socken af Ne-
rikes län, 3 mil från Örebro, beståeade af 12

£

mtl., grundades först af general-löjtnanten Dank-
wardt-Liljeström, hvilken skref sig till Frötuna. Han
var af Tysk börd och i konung Garl Xfcs tid in-

flyttad i landet. Hans son, öfversten Glas Dank-
wardt-Liljeström, gift med en Ghristiernin , prost-

dotter från FeUiugsbro, blef fången vid Pultava

1709; men flydde och öfverkom till Stockholm.
Okänd och i trasiga kläder, uppehållande sig ge-
nom försäljning af småsmide och fiolspelning, an-
lände nan slutligen till detta sitt fädernegods och
begärde allmosor, en dag då hans hustru inbjudit

flere gäster till middag. Under måltiden inträdde

han, och återtog, till allas bestörtning, värdska-

pet Under hans frånvaro hade frun inköpt flere

egendomar. År 1793 såldes bruket till brukspatron

Ramsell, hvilken skänkte det till lagman Dablson. Nu-
varande ägaren är frih. Gustaf Lilljehora. Bruket

har 2 härdar och 1,253 skepp:d privil. årligt smi-

. de, hvaraf 90 *kepp:d frälse-smide, af köpe-tack-
järn. Hammarskattea utgöras med 11 skepp:d 12
ltsp:d 13 skålp:d. Skeppningen sker på Stock-
holm. Något manufaktur-smida Ar äfven privile-

gieradt härstädes.

Vvftvl, ett jernbmk i Näsby socken af Nerikes

län, 3 mil från Örebro, har 4 härdar och 1,840
skepp:d privil. årligt smide; frålse-smidet utgör

180skepp:d, af köpe-taekjera, samt dessutom spik-

oeh annat n»nufaktar-smide, som drifves sned torf.

fllr finnes oek mjöl- ock sågfwn, tegelbruk samt
valkvark, som drifves med vatten. Bruket skep-
par på Stockholm och tillhör J. J. Tersmedan.

Smidesstämpoln: Fx.

Wm&å* koppargrufva i Äro socken af Jämtland.

Sa: Q*9taf$ grufva.

Jr"uehif Peter» tillade BttfaUtelu till sitt öfriga

namn då han adlades. Var född i Wurtenberg år

1612, promoverades till doktor i Montpellier och

praktiserade dels i Frankrike, dels uti Italien, kom
till Stockholm med hertigen af Sultzbach och blef

lifmedikus hos drottning Maria Eleonora samt Svensk

adelsman. Dog år 1668 med namn af en stor

praktikus. Bland hans söner nämnes en: Peter
Gnttar, page hos änkedrottningen Hedvig Eleo-

nora, hvilken, i ett anfall af svagsiathet, afbände

sig lifvet med en spik, den han inslog i sitt hufvud.

Futhi) Rutger, son till kommendanten i Malmö,

öfverst-löjtnanten Christian F., der han föddes dea

12 April 1682, ingick, af böjelse, i faderns stånd,

och var redan år 1 704 kapiten. Då Stenbock med

sin här gick öfver till Tyskland, var Fuchs öfverst-

löjtnant vid Dal-regementet, hvilket han anförde i

slaget vid Gadebusch år 1712, till hvars fram*

gång hans tapperhet och kloka rörelser väsendtli-

gen medverkade. Härunder föreföll en af dessa

kampabragder, hvartill våra dagar så sällan äro

vittnen; men som Carl Xll:s exempel och sätt att

föra krig stundom återkallade. Fuchs sammanträf-

fade nemligen med den Danske öfversten Glasenop,

och emellan dem uppkom ett envig, bvarunder den

Svenske kämpen väl erhöll icke mindre än 6 sår,

men likväl slutligen nedlade sin motståndare. Ett

åendtligt skott krossade straxt derpå hans högra

ben, och följderna häraf tvungo honom att mer

än ett år gå på kryckor. De förmådde honom
likväl icke att lemna krigstjensten. Så snart han

bHfvit återställd afreste han tillbaka till fäder-

neslandet, och vid Carl XU:s första infall i Norrige

var nan, som under tiden rekryterat sitt vid Tön-

ningen förstörda regemente, ej blott en af dem,

som dit åtföljde konungen, utan äfven der, såsom

alltid, en af dem, hvilka mest utmärkte sig. Han

slog nemligen en betydlig Dansk styrka vid Giller-

åtan, åtgjorde eftertruppen vid bärens hem-marsch

öfver Gtommeo, och befordrades, såsom belöning

derföre, till öfverste vid det regemente, han re-

dan flera år fört med ära. Det första anfallet på

Fredriksbal), der hans förhållande tillvann honom

Carls fullkomliga bifall, medförde för honom en

flyttning till öfverste-beställningen vid Söderman-

lands regemente, hvars chef stupat utanför fäst-

ningens murar. Vid Ryssarnes landstigning och

härjande på Svenska kusten under Ulrika Eleono-

ras regering, var Fuchs den ende af befölhafvarne,

som icke tog del i då gängse intriger, hvil-

ka, genom landets ödeläggande, ville öfvertyga

folket, att en konung beböfdes i spetsen för ären-

deraa. Hans exempel bevisade huru oändligen lätt

det varit, att hindra härjningarna, om man velat

det; ty mod endast 700 man fördref han, vid Södra

Stäket, hela den Ryska styrkan, bvarföre nan be-

lönades med friherre-värdighet och general-majors
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titel. Han erbjöd honom kort derefler att inträda

i rådet; men hans håg Tar för mycket fastad Tid

det militiriska lifvet, att han ännu i fin kraftfulla

ålder skalle kunnat förlika sig med de stilla och

fredliga sysselsättningarna Tid rådsbordet. Åren,

och den med dem minskade lifiigbeten, förändrade

likväl hans tanka, så att han år 1739 emottog öf-

ver-ståthåilareskapet i Stockholm, hvilken plats

mindre stridde mot hans fordna vanor. Vid rid-

dare-ordnarnas instiftande blef han kommendör af

svärds-orden och år 1751 serafimer-riddare. Han

afled den 9 April 1753. Hans yngre broder

Vadis, Hane Georg, -kom i tjenst år 1702
som volontär, befordrades till löjtnant vid lifdra-

gonerne och deltog i de flesta stora drabbningar

under Carl XH:s krig, äoda till slaget vid Pultava,

der han blef fangen och förd till Tobolsk. Här

qvarhölls han intill krigsfångarnes allmänna frigif-

ning, hemkom år 1721, då han blef kapiten vid

Södermanlands regemente med majors karakter, bi-

vistade kriget i Finland och dog vid dess siat så-

som öfverst-löjtnant år 1743, i en ålder af 60
år. Han blef aldrig introducerad som Svensk

adelsman.

Fuglle, annex till Hvellinge, beläget i Skytts hä-

rad af Malmöhus län, 2 mil S.S.O. från Malmö, 1

mil från hafvet. Socknen består af 16 £ mtl. och

har 600 invånare. Dess areal ntgör 1,967 tnnnl.,

af hvilka endast 2 äro kärr och sjöar. Adr. Malmö.

F*uktel kallades ett bestraffningssätt vid armén,

då soldaten undfick vissa slag med bar sabel utan-

på kläderna.

JFula vttggen kallades i äldre tider i Sala ett

oädelt groft kalkberg, som förtryckte och afskar

malmfältet.

Vulkwider och Hyllwider omtalas som Swip-

dagers söner, hvilka biträdde Ingiald vid hans mord-
gerning på fylkeskonnngarne.

fullt* (mythol.). En skön och huld gudinna. Hon
vistades ömsom i Fensal, hos Frigga, hvars för-

trogna hon var, ömsom i Folkvagn, hos Freja,

hvars sällskap hon ofta utgjorde. Hon afbildades

med ett guldband om håret och bärande en ask,

nemligen Friggas juveler. Fulla var Friggas mest

älskade tärna, Frejas och Nannas leksyster, samt

en förtrogen vän till alla dessa tre.

Fullerö, sätesgård i Barkarö socken af West-
manland, på en udde i Mälaren, emellan Barkarö-

viken och Westerås-fjärden, 1 knapp mil från

Westerås. Denna egendom har fordom tillhört

Westerås domkyrka, sedermera gretiiga Oxen-
stjernska slägten; men är anlagd af direktören

M. Gronstedt omkring år 1656. Den består

med underliggande Almö säteri, och åtskilliga i

Barkarö, Lundby och Skerikes socknar belägna

frälsehemman af 20 1 mtl. Almö har tillhört

slägten De la Gardie. Fullerö har alltsedan

dess första grundläggning ägts af slägten Gron-

stedt och gjordes af riksrådet grefve Jak. Gron-

stedt år 1739 till fidei-kommiss, hvilken egenskap

det allt sedan bibehållit. Här har funnits ett be-

tydligt bibliothek, samladt af åtskilliga gårdens

ägare, bestående tfli stötfre åékm af verk 1 Fnto-

ayak vitterhet, heraldikea, historien, anriqviteterna

och natural*»historiea. Afton finnes här en tafvel-

samling af utländska, isynnerhet Italienska konst-

närer och ett konst-kabinett. Bibliotheket skin-

grades betydligt efter riksrådets död, då rikets

ständer år 1756 inköpte de Sveaska författarna åt

dåvarande kronprinsen Gustaf. En del försåldes

äfven åt Upsala universitet, der det förvaras nå-

der namn af det Cronstedtska. Egendomen har

patronats-rätt.

Vullettadt annex till Lena, beläget i Kullings

härad af Elfsborgs lån, 1£ mil N.O. från Alingsås.

Kyrkan år byggd af gråsten, dess ålder obekant.

Här märkes säteriet Lagmansholm, 2 mtl., vid

Säfve-ån. Socknen består af 10 1 mtl. och bar

392 invånare. Arealn ntgör 3,541 tunnL, hvaraf

25 äro sjöar och kärr. Adr. Alingsås.

PertHmKcrtla;. ' Att genom fullmagt låta bevaka

sin talan är i allmänhet tillåtet; blott i brottmål

måste hvar och en svara för sig sjelf, likväl med
rättighet till biträde vid rättegången. I vissa fall

förordnas en offentlig fullmägtig. Så väl nar

prest stämmes för brottmål, som vid andra ju-

ridiska afbandlingar, der preste-ståndets rätt kom-
mer i fråga, anställas alltid konsistorii-fullmågtig.

Soldater åtföljas till domstolen af regements-full-

mägtig; likaså är krono-fa 11magtig tillstädes, då
kronan har någon del i tvisten. Fullmägtig för-

ordnas antingen genom skriftlig fullmagt eller

mundtlig förklaring af sakäganden inför rätten.

Det beror af sakägaren horn långt fullmägtiga be-

fogenhet sträcker sig, om han kan fullfölja saken

genom alla rätterna, om han kan öfverflytta fall—

magten på annor man. Sådant bör i fullmagten ut-

sättas. Rättigheten att bruka fullmägtig är ut-

sträckt ända till representations-rätten å riksdag

inom det stånd, som representerar utan val (adeln).

All representation är grundad på fullmagt; men
med den skillnad, att de ofrälse ståndens riksdags-

fullmägtige representera sitt stånd; men fullmåg-

tigen på riddarhuset föreställer den verklige riks-

dagsmannen. Rätt att här gifva fullmagt tillhör

slägtens hufvudman allena; men är inskränkt deraf,

att ätteman tager plats framför fullmägtig. Full-

magt kan således blott i det fall gifvas , att ingen

af ättens ledamöter vill begagna sin rätt. Kj hel-

ler kan hufvudmannen bestämma tid för follmag-

tens fortfarande; den räcker för en riksdag, men
ej längre. Hufvudmannens död, eller om han eljest

upphör att vara hufvudman, föranleder äfven be-

hofvet af ny fullmagt. Riksdags-fullmägtig på
riddarhuset kan hvarje adelsman vara, som äger

de för riksdagsmän erforderliga egenskaperna. Fle-

ra fullmagter kunna ej förenas hos en person och
ej till fullmagten läggas något slags föreskrift för

utöfvandet af riksdagskallet, enär riksdagsmännen,

enligt riksdags-ordningen, äro bundne endast af ri-

kets grundlagar. Det enda sätt, att till en viss

grad bestämma två röster vore om en hufvudman

på en gång gåfve fullmagt för sin ätt och sjelf

tog fullmagt af en annan.

Fallste» järnbruk. Se: Rom.
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WwåUå** Enligt låadsktpsUgarM ansågee i aJl-

mänhet de sår Tara fullsår, der, såsom Ösrgötba-

lagen alger, "skar uddar ak mg, tkorf oidh lin

oeh laki, spik ok spisar", det är, der det cgg-
kvasu vapnet skurit ia och till sårets helaade er-

fordrades att, såsom botemedel använda feta saker,

linae och låkarehjelp, hvårföre, då dessa känne-

tecken inträffade, såret var fallsår, ekved det var

större eller mindre, ben blifvit krossade eller icke.

Såsom en serskfldt art af follsår omnämaes kul-

teer, sår som inträngt i bröst- eller bukhålligbe-

ten. Saligt Westgötka-lagen var såraboten för

follsår 9 mark; enligt östgötha-lagen 40 mark,
bvarjemte den tillägger, att den brottslige, om
han ej behörigen ville bjuda böter, skalle, lika-

som i fråga om dråp, "fridhlös farä ok hans bo
akiptia."

Vmlltorta, en socken, med östra Espinge, belä-

gen i Frosta härad oeh kontrakt %f Malmöhas län

och Lunds stift, 3£ mil N.O. från Land. Här mär-
kes: FuUlofla, 3 mtl. frälse-säteri , år fideikom-
miss, jemte egendomen Trollenäs, för äldsta man-
liga arfvingen af Trolleska ätten, har obetydliga

byggnader; men för öfrigt stort utsäde, mycken
och god åker och äng, stora bok- och ekskogar,
samt patronats-rätt till Fulltofta pastorat Inne-

hafves för närvarande af löjtnanten frib. N. TroDe;
39 mtL frälsehemman, atom många torplägenheter

och vattenqvarnar lyda under denna egeadom, som
på denna orten icke är ibland de obetydligare.

Nunä$, 2 mtl., Hdggends, 6| mtl., Ludvigtborg

,

i i mtl., m. fl. lägenheter. Socknen hör till 2 kl.

alternativt regala och patronela pastoraten Den
bestar af 25 mtl. och har 965 invånare. Dess

areal utgör 9,165 tuanl., af bvilka 1,838 äro sjöar

och kärr. Adr. Hörby.

Vmlltts*, annex till Forshem, beläget i Kinne bä-

ra» af Skaraborgs län, 3 mil VÄV. från Marie-

stad, 2£ mil N.N.O. fråa Skara, vid Kiunekulle,

J.
mQ från Wenern. Kyrkan år af okänd ålder.

•Socknen består af 16£ mtl. med 492 invånare.

Dess areal åtgör 4,76? tunnl., af hvilka 10 äro
sjöar och kärr. Adr. Mariestad.

Fala-elf är en del af Västra Dal-elfven.

åTausbo, en socken, belägen i Rasbo härad och
Waksala kontrakt af Upsala län och stift, 1 £ mil

ö. från Upsala. Här märkes: BaUéqved, med åt-

skilliga mindre säterier i sambrak, 7\ mtl., vid

Fanbo-sjön, skall hafva tillhört Uplaads-lagmaanen

Tborgny; var fordom kungsgård, men blef af konung
Johan III gifven åt en Ryss, Josef Misehitisch Se-
minsky, hvilken gåfva stadföstades af konung Sigis-

mund. Då Semiosky återvände till Ryssland, erhöll

haa hertig Carls tillstånd att sälja gården Ull hertig

Gustaf af Saebsen för 1,000 Rdr. Hertigens son,

qvartermästarea Magnus Rnthencrants, sålde god-
set, med Gustaf II Adolfs tillåtelse, år 1629 till

öfverst-löjtnanten Axel Duvall. Det ägos nu af

ryttmästaren F. Björkenslam. Götarne, har tillhört

Bdenbergska slågten. MaricUund, med Skåilero och
Söéerky, 1\ mtl., vid sjön Gorren; hofkansleren

Chesnecopherus skref sig till denna gård, som se-

dan ägdes af öfverste Forbas och därefter af än-

kefru Safvetatodt, tfllkör na asdps^r&errinaan v.

Duken, född frih. Sture. År 1843 inrättades här

ett s. k. Meyeri, der smör och särdeles ost fa-

briksmessigt tillverkas. Löfsta, 6 mtl., äges af

enke-grefvinnan Cederström, född Wrangel. Bro-

ty, M&ty och Hatmby, äges af guldsmeden Hall-

man i Upsala, m. fl. smärre egendomar. 1 sock-

nen finnes många ronstenar, såsom i kyrkan, kyr-

kodörren och muren, vid Skällerö, Löfsta, Brunby,

Åkerby, m. fl. lägenheter. Kyrkans byggnadstid

är obekant, går dock gaaska långt tillbaka, helst

den redan omkring 1443 blifvit utvidgad och till—

ökt. Å Gråmunkeköga bys gärde synes en ansen-

lig ättehög. Förra hälften af byns namn hänty-

der på möjligheten af ett derstades fordom befint-

ligt Fransiskaner-kloster, hvarom en dof sägen

ännu hviskar, dock spåras förgäfves efter lemnin-

gar af en sådan byggnad. Sannolikare är, hvad

en annan sägen förmäler, att byn hört under nå-

got Gråbrödra~ kloster i Upsala. Ett stycke af den

öfver Gråmunkehöga ägor åt Rasbo löpande hä-

radsvägen samt ett derintill beläget torp äfvensom

den å vägens ena sida befintliga skogstrakt, som
å den andra fordom sträckte sig ända ned till

Fanbo-sjön, bär namnet Brudgalan, till åminnelse

— enligt en dankel sägen — af en å berörde väg

under näfrättens tider blodigt bortröfvad brud, då

hon, omhvärfd af sin skyddsvakt, färdades till kyr-

kan för att vigas, hvilket det öfvermägtiga våldet

förstod att afböja. Sägnen, ehuru nu mera sväf-

vande, oredig och fragmentarisk, utvisar äfven å

berörde trakt en plats, der, vid qvinnoröfveriet,

mord skall hafva blifvit föröfvadt. Socknen hör till

2 kl. konsist. pastorater och innefattar 54 J mtl. med
1,200 invånare. Dess areal åtgör 11,595 tunnl.,

af hvilka 600 äro sjöar och kärr. Adr. Upsala.

Fuacht Af denna ätt, bvilken, lik så många an-

dra af dem som blifvit frejdade i vår historia,

härstammar från Tyskland, och en Thomas a?.,

köpman i Stockholm, samt ägare af Löfås, Gar-

penbergs ocb Skilås bruk under första hälften af

1600-talet, hafva isynnerhet följande gjort sig

mera bekante:

Faock , Thomas, var i början militär, utmärk-

te sig i slaget vid Kissow och vid belägringen

af Thorn, samt befordrades till öfverste vid Söder-

manlands regemente år 1710. Nu trodde sig Carl

hos honom finna lämplighet för diplomatiska värf

,

hvarföre ban använde honom i åtskilliga sådana,

och afsände honom 1711 som envoyé till Konstan-

tinopel. Här lät han af stor-viiiren, och mufti för-

leda sig, att, utan sin herres befallning, lemna sin

post, och resa till Turkiska lägret, der ban trod-

de sig bättre kunna tjena konungens sak; men då
- detta icke lyckades, erfor ban i stället Carls miss-

hag öfver detta förhastande. Han återfick likväl

snart hans ynnest, använde alla bemödanden att

godtgöra sitt fal ocb tjente konungen med lika

mycken trohet som skarpsinnigbet. Vid kalabali-

ken blef han insatt i fängelse, hvarifrån han lik-

väl snart befriades, ocb skulle följa Carl till De-

motika; men dog i en hetsig feber år 1713, un-

gofar 50 år gammal
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aTtmefc, Aiesradev, dea fortgåendes broman,
proto-notaric i bergs-kollegium, med torgsråds ti-

tel, blef år 1743 ledamot af vetenskaps-akade-

mien, bvars senior ban Tar år 1795, oeb afled

1797 d. 8 Nov. i en ganska båg ålder. Förfat-

tare till en Beskrifning öfver tjdru- och kol-ugnar*

inrättande; Undersökning om Åtvidaberg* kopparverk,

tamt Anmärkningar i bergshushållningen.

sFemek, Jakob, en ganska utmärkt fortifikations*

officer, född i Carlskrona år 1716, oeb död ogift

i Stockholm den 1 Maj 1788, hade en omväxlan-

de och handelserik lefnad. År 1745 lemnade han

Sverige, såsom konduktör vid fortifikationen, för

att bivista kriget i Flandern, ntgaf tvenne arbe-

ten öfver belägringarna därstädes, hvilka förvärf-

vade honom två gratifikationer i Frankrike och en

pension i Sverige, samt gjorde hans namn kändt i

Europa. Han fick uppdrag att undervisa prinsen

af Anbalt-Zerbst i arkitektur och fortifikation,

gick i Engelska Ostindiska kompaniets tjenst och

erhöll inspektionen öfver alla dess fästningar ati In-

dien, utmärkte sig vid flera tillfällen, särdeles ge-

nom iståndsättandet af Bombays fästningsverk och
anläggningen af en ny stad på ön Durmapatam,
hvilket väckte guvernörens afund och föranledde

en undersökning i Eogland, som hade till följd

nämnde guvernörs och en Indisk konselj-ledamots

afsättning, hvaremot F., hvilken haft den olyckan

att genom ett skeppsbrott förlora all sin egendom

,

fick en gåfva af kompaniet och blef öfverst-löjt-

nant i Engelsk tjenst. På Havanna bidrog han
väsendtligen till eröfringen af Moro Castle, genom
uppfinningen af ett nytt slag sappe, betäckt af

skanskorgar och sönderhuggna kabeltåg. Han hade

äfven uppfunnit ett instrument hvarmed man kun-

de från sjön noggrannt afrita kuster under förbi-

seglingen, blef öfverste i Svenska hären, R. af S.

C, brigadier i Portugisisk tjenst, ledamot af ve-
tenskaps-akademien , af vetenskaps-societeten i Up-
sala och ett par utländska lärda samfund.

Fundamenter. Så kallas de förrådshus på Skepps-
holmen i Stockholm, der flottans segel och tåg-

verke förvaras.

F1undin (mythol.). En af de många dvergar, som
bodde i jordhålor och stenklyftor.

Vank» Henrik f en Tysk ifrån Wismar, erhöll

år 1624 tillstånd att i Kalmar anlägga ett myn-
teri, emot en årlig afgift till kronan af 2,000 da-

ler, och der mynta Svenska två-örsstyckeo af silf-

ver till vanligt skrot och korn. Ehuru man snart

röjde , att här gjordes falskt silfvermynt och ehu-

ru man var ganska missnöjd med kopparmyntet,

förstod dock bemälte Funk, att, under d. 13 Febr.

1627, skaffa sig nytt tillstånd, att äfven slå run-

stycken, dock under riks-rådens noggranna tillsyn.

Som denna var svår för dem att utöfva och mynt-
mästaren, hvilken beskrifves som en vinningssni-

ken man, umgicks med allehanda oredlighet, flyt-

tades han snart med hela roynteriet till Stockholm.

Fankhaniinar. Se: VUHngsbergs bruk.

Tamt. Se: Dopfunt.

Vurllen» en ö i närheten af Gottland, på hvil-

Iten man anmätkt grott** i bergem. Den hav m
hamn, kallad Herrevik.

Wvutimnwåmi* en socken, belägen i Lösiags härad

af östorgöthlands lan, Löstags, Bråbo och Mem-
roings förenade kontrakt af Linköpings stift, $ mil

N. från Söderköping. Kyrkan är tillbyggd år 1734,
hvalfvet prydt med målningar från katholska ti-

den och altartajBan af Hörberg. Om kyrkoherde-

bostället WaUerstais ägor var år 1480 tvist, kyr-

kan kallades då Färnestad, ägorna igenvnnnos till

bostället. Har märkes: Loetmd, 1 mtL säteri, kal-

lades förut Ledstad och Lodstad. Det har tillhört

•lägterne Rosenbjelke, Geete, Ulff, Stenholm, Spene,

Taube. IMU Skärby, välbebygdt hemman om 1

mtl. Socknen bör till 2 kl. koasist. Den inne-

fattar 34 \ mtl. med 538 invånare. Dess areal

utgör 3,587 tunnl., af hvilka 35 äro sjöar och

kärr. Adr. Norrköping.

Varmaa, CWaf Adolf von, lärer hafva till-

hört en Tysk adlig ätt. Man känner icke hans

äldre krigarebana; men väl att han deltagit i sla-

get vid Pultava och följt Carl till Turkiet» samt

blef, med öfverste Gyllenkroks korps, fåogen vid

Karnowitz. År 1719 lyckades ban att med flykten

rädda sig ur fångenskapen, och hemkom till Sve-

rige, der han fick majors-titel. Då man år 1723

skulle anställa alla hemkomne officerare, anviste

man åt major Furman en fendriks-indelning vid

Södermanlands regemente, hvilket förslag väckte

hans förtrytelse, emedan han, såsom ban yttrade,

var van att tjena sig uppföre, icke utföre. Han

tog derföre afaked och blef således obelönad för

sina tjenster och sitt lidande, arrenderade War-
stads säteri i Södermanland, köpte sedan ett par

gårdar i Husby och dog år 1764 i knappa vil-

kor, 84 år gammal.

nTsuet, Ciurl Joiiaa , öfver-faltläkare vid flottan

i Garlskrooa, R. af W. O., född 1791. Fadern var

stads-fältskären i Garlskrona, assessor Absalon Furst

Den förstnämnde har utgifvit i läkare-sällskapets

årsberättelser: Beskrifningar och Sjukdomshistorien

om tvenne polyper i hjertat.

Furste* ffrnratemdtese. Uti sitt testamente, da-

terad t d. 1 Juli 1560, hvilket dessförinnan på riks-

dagen samma år blifvit ständerna meddeladt och af

dem gilladt och samtyckt, hade Gustaf I såsom arf-

konung förordnat, att, jemte det kronan skulle

tillfalla prins Erik, de öfriga af hans söner, prin-

sarne Johan, Magnus och Carl, skulle till under-

håll och förläning erhålla furstendömen , hvilkas

omfång och beståndsdelar testamentet äfven be-

stämmer. Dessa furstliga län, med "alla theras

underliggande land, folck, adel, clerkerij, borgare,

bönder, skatt, ränther, tull, åker, skogar, berg-

verk, m. ra., och in summa med alle theree tilbe-

höringer och nyttigheeter , lika som wij tbem på
crooones wägna sjelffue innehafft — platt intet

undantagande", skulle furstarne erhålla till everl-

delig besittning och öfvergå på deras "effterkom-

mande mansärffuingar", så att om någon innehaf-

vare utan mansarfvinge afled, skulle länet återfal-

la under kronan. Länainnehafvaren skulle vara ko-

nungen och kronan titt
ff

huldskap oeb trohet för-
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p&ehtige"; derföre avarje gång en wf koaong upp-

trMde på turenen, infinna tig bet kom "med till-

börlig ärt och reverens begära stadfastebe på för-

Mningarne, tillsäija honom huldskap, trooskap oek
manskap", oeh till rikett ocfa konungens tjenst upp-

fälla "tbet måtta felok, hittar ech krigsrustnin-

gar", tom rar honom möjligt. Derjemte fastståi

ler körningen i allmänna ordalag, att furstarna icke

aknlle äga "för tig sielffae eller medh tberat en-

tldjlte rådh, Henare och undersåther
0

bestota nå-

got, hvarpå rikets allmänna välfärd beredde, antin-

gen med krig, fred, forband, te, ärvensom att

icke, på hvad tätt tom helst, förminska något af

de dem anförtrodda län. Ehuru visserligen af aHt

detta synes, det den regerande konungens höghets-

och majestäts-rättigheter icke skalle lida inskränk-

ning genom den länshöghet, tom tillades furstarne

i deras län, gaf dock, i fråga om enskildtheter i ko-
nungens och furstarnes ömsesidiga höghets-rättigbe-

ter inom länen, det obestämda och allmänna i Gu-
staf I:s nyss anförda ordalag anledning till häftiga

tvister emellan thron-innehafvaren och hans bröder,

hvilka inom sina furstendömen ville tillegna sig all

konungslig domsrätt. Sedermera blefvo likväl des-

sa rättigheter närmare bestämda, först uti "Stad-'

gan om konungslig och furstelig rättigheet öfver

Forstedömen, oprättat emellan Konung Johan och
dess furstelige bröder, den 27 Januarii 1582", oeh
sedan ytterligare uti "Föriijkning emellan Konung
Johan och Hertig Carl te. om konungslig myndig-
heet m. m., den 13 Februarii 1587." För öfrigt

och beträffande den i furstendömet boende adelns

rosttjenst-skyldighet, yiUe stadgan af år 1582,
att, såvida all adel vore konungen tid trohet och
tjenst förbunden, oeh konung Gustafs testamente

betagit furstarne rättigheten att begynna krig el-

ler sluta fred, ingen af furstarne skulle hafva magt
art kräfva någon rusttjenst utaf adeln, som bedde

1 furstendömet; men denna punkt föranledde likväl

mångfaldiga tvister. Med Gustaf II Adolfs broders,

hertig Carl Filips död, d. 22 Jan. 1622, upphörde

de furstliga länen.

Fufbaehen, en kronopark i Skånings härad af

Skaraborgs län, har en areal af 1,000 tunnland.

sTwraftjy, annex till Hofmantorp, beläget i Konga
härad af Kronobergs lån, 1 1 mil ö. från Wexjö.
Kyrkan år uråldrig och af träd. Rar märkes föl-

jande boställen: Ånga, Korestad
, Norrgård, Listt-

fjd och Furuby. Vid Korestads by står en run-

sten. Det förmenas att en fylkiskonung Kore el-

ler Kure skall hafva bott vid denna by och der

haft ett slott; men (I lemaingar finnas deraf.

Vester från Korestad by åro åtskilliga större oeh
mindre jordhögar. Inom socknen räknas 14 små
insjöar. Den innefattar 32 mtl., med 288 invå-

nare. Dess areal utgör 32,724 tonni., af hviNta

1,760 åro sjöar och kärr. Adr. Wexjö.
Varad*!, ett jernbruk i ©re socken af Stora

Kopparbergs län, nära Ore-åns inlopp i Oreejön,

är anlagdt år 1762. Bruket kar 6 härdar eek

2,735 tkepp:d privil. årligt smide, af eget tech>

jern. Bär finnes äfven valsverk med Aere maoa-
feJctux-verhttäder eoh hetyeUg tiHverfcainp af jer»»

Door, diverse masntfakter-, spik- ock tvart-smtden

samt dessutom ett jemgjuteri. Hammarakatten ut-

göres med 27 tkepp:d 7 lisped. Från 1750 tfll

1770-talet har braket tillhört en Sandel och der-

efter Gkettontka tlägtea; nuvarande ägaren är J.

G. Claesson. HK hör äfvet) Sandel*for* eller Tenninge

masugn, vid Temringe-åns utlopp i Skattunge-sjön

1 mil härifrån, privilegierad år 1752. Enligt

bergs-kollegii privilegium af år 1826 är här an-

lagdt ett vanverk med glödugn, för beredning, ge-

nom garfawg eek valtning, af tjenligt ämnesjern

till skepps-ankar- och gruf-linor, hvilka tillverkas

hår af mycken godhet, och bvilket ämnesjern får

afräknes på brukets årliga hammarskatt Bruket

är beläget 1 en skön björkdäld och omgifvet af

vackra alléer och planteringar. Arbetarne hårstam-

ma från WermBand* Skeppningen tker på Stock-

holm. Bruksttämpeln är S L med krona öfver.

ViuwnuHl» i Uplaads-skären vid Sandhamns-far-

vattnet, hvarifrån räknat 2 mil tfll halsbandet.

Här är en tnU-inspektor, tom hör till Stockholms

distrikt.

Viset benämndes ett mindre fartyg, bvilket fordom

nyttjades vid flottan att inbringa underrättelser,

ock svarade således emot hvad man au benämner

advis-jagt. Kallades på forntidens Latin fu*ta,

samt äann på Fransyska fu*4e.

Fmxetaa, annex till Romeled, beläget i Flundra

härad af Elfsborgs län, 3 } mU S.S.V. från We-
aershorg, vid Götka-elf och Lilla Edet. Kyrkas,

byggd af sten år 1768, invigdes den 25 Juni 1769
ech kallades Sofia. På kyrkogården finnas trenne

graf-chor, tillhöriga Hanströms säteri, Berggrenska

ock Hallbergska slägteraa. I denna socken mär-
kes: Hanetrdm, säteri, har tillhört fria. Ollonberg.

Tösianda, säteri em 1 mtl., utom underlydande hem-
man, är beläget atmed Götha-elf, nära Lilla Edet

och Ströms kanal, har utmärkt vacker belägenhet

oeh bördig jordmån, tillhörde år 1831 enkefru

Olbers. Vid Fuxema frälsegård finnes ett större te-

gelbruk med en hvälfd ugn, som rymmer på en

gång 18,000 st mursten och 12,000 st. takpan-

nor. Konung Magnus Barfot i Norrige kem år

1096 om våren, vid första islossningen, med en

stor flotta genom östra armen af Götha-elf upp i

Flundre härad till Fuxerna socken, der kan land-

steg med sin krigshär och plundrade hela nejden.

Han ville nn göra Götha-elf till gräns emellan

Sverige ech Norrige. Så snart han hunnit öfver ån

,

var Svenska konungen Inge Halstanssons krigsmagt

honom till mötes ocfa angrep honom med mycken
tapperhet Norrmännen ttridde i början med if-

ver; men de blefvo snart öfvermauaade och skin-

grade. Kn stor hop af dem nedgjordes vid Fora

(äfven annex till Romeled), och Magnus sjelf var

i fara att blifva långan. Han befinn sig bland

flyktingars*, dem Svenskarne förföljde och hade

en röd jacka ötVer harnesket. Han var af ttor

kroppsbyggnad; men bredvid honom red äfven en

storväxt man, Ogmund Skefteson, tom begärt*

hans jacka, hvilken han fick,* och tog hastigt en

annan väg. Svenskarna trodde då, att det var

Honunge» oeh öfvergåfvo att förfölja keeaag megh
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Ms, som lyéJdigam uadkastt till sina skepp. De
förra jagade efter Ogmund, som likväl räddade

sig; men med största svårighet. Ko—ig Ingo

trodde sig efter denna seger Tara fri från Norr-

männens infall; men för att hamnas, ryckte Mag-
nus med en ny krigshär år 1097 in i Wester-

göthland, af hvilket han tvingade en stor del än-

der sin lydoad. Ingo var genast tillreds till

motstånd. Vid hans ankomst drog fienden sig

tillbaka till gränsen; men då Inge minst förmo-

dade det, kom Magnus tillbaka, öfverraskade

en natt bans läger vid Fuxerna, på samma
ställe der förra slaget stått, bragte Inges folk i

oordning och slutligen att vika. Magnus kunde ej

begagna sina fördelar, utan drog straxt åter till

Norrige. — Vidare märkes Lilla Edet (bvarom se

detta ord). Socknen består af 16 mtl. och har

1,110 invånare. Dess areal utgör 4,906 tunnl.,

af hvilka 705 äro sjöar och kärr. Adr. Götbe»

borg och Sjuntorp.

Fylffdarmiin kallades de stridsmän, som fordom

omgåfvo konungen och på hvilkas tillgifvenhet och

tro han räknade mycket. De motsvarade senare

tiders drabanter, och minskades i samma mån som
riket blef försedt med annat rytteri.

Tylajlor (mythol.). Dessa voro den nordiska roy-

thologiens älskeligaste och ljufväste fantasibilder.

De svarade emot de i Grekiska gudaläran före-

kommande genier, eller skyddsandar, hvilka öf-

verallt, osynliga, men välgörande och förnimbara,

omsväfväde goda och rättsinniga menniskor.

Vylke. Detta ord betydde ursprungligen delar af

en krigshär, uppställda i slagtordning, detsamma som

nu uttryckes med bataljon, brigad, division. Som
allt välde hos obildade folkslag merendels är krigs-

höfdingens, så blef anföraren öfver en väpnad hop

småningom äfven dess höfding i fredstid, och der-

af uppkommo de många små välden, hvari Sve-

rige var fördelad t likt de flesta andra länder, och

öfver hvilka Upsala-öfver-konungen hade en mera

tillfällig och personlig, än i lag stadgad, roagt. Ej

blott de flesta nuvarande landskap hade sålunda

sina egne konungar, utan äfven häraderna. I Up-
land ägde Tiunda, Attunda och Fjerdhundra hära-

der sine konungar, och dessa härader kallades, med
ett gemensamt namn: Folkländerna, hvilket dock

egentligare torde hafva bordt heta Fylkulåndtrna.

Konungar och jarlar kallades derföre äfven fylkir

eller befålhafvare för fylken. (Se vidare: Ingiald

Illråda.)

Vylla märreu sned peppar , ett gammalt

Svenskt ordspråk, hvarraed förstas, att någon gör

sig onödiga kostnader.

Vyllebro, träffningen vid. Se: träffaingen vid

Halmstad.

Vylleri. Den i Sverige mera än i de flesta an-

dra länder berrskande fyllerilasten har gifvit an-

ledning till en serskildt lagstiftning i och för dess

hämmande. Genom yttre straff låter den icke ut-

rota sig; men samhällets säkerhet fordrar dess be-

ifrande. Lagen har* stadgat den grundsats, att det

druckna tillståndet icke i någon mån ursäktar de

brott, som derunder begås. Den som- genom fyl-

leri berifrar sig sjelf braket af sitt förstånd , iklä-

der sig i och med detsamma ansvaret för. de hand
lingar han, i ett sådant tillstånd, utan medvetande
begår. Men om äfven intet brott under det druck-

na tillståndet föröfvas, är sjelfva fylleriet inför

verldslig domstol straffbart, och belägges med pea-
aingeböter. Böterna ökas i mån af serskildta om-
ständigheter, hvilka bidraga att göra den allmänna
förargelsen större, som fylleribrottet väcker. Så-
lunda blir den som träder öfverlastad inför dom-
stol eller i allmänna läsförhör, ro. fl. sådana till-

tallen, fälld till dubbla böter, och prästman, hvil-
ken drucken förrättar sm tjenst, mister embetet
Fylleri under gudstjenst i kyrka medför, utom bö-
ter, uppenbar kyrkoplikt. Verldslige ämbetsmän
äro detta fall mindre strängt bedömde än prester-

ne; dock kan äfven för dem fylleri under tjea-

stens utöfning, om det förnyas, leda till embetets

förlust. Jemte böter för fylleri äro äfven sådana

stadgade för dem, som utborgar starka dryckeråt
omyndiga studerande, tjenstfolk, gesäller och lär-

gossar utan vederbörligt tillstånd. Böterna efter

fylleri-förordningen delas emellan åklagaren och

de fattige, samt förvandlas, vid bristande till-

gång, till fängelse vid vatten och bröd.

Vyileryd, Fy Ile»hö g- och Vylleslcoa; äro sä-

tesgårdar i Småland. Det förstnämnda har från ar-

minnes tider hört till Scfaedingsnäs säteri i Fors-

heda socken, består af 1 mtl. och innehades år

1828 af fidei-koramissarien till sistnämnde säteri

Fylllngeruni) en sätesgård i Ringarums socken

af östergöthland, 2 mil från Söderköping, består

af 2 mtl. frälse med underliggande 5 j- hemmas,
samt såg och mjölqvarn. Har tillhört slägterna

Sparre, Bååt, Krus, Kagg, Strömfelt, Burenskökl

och v. Schwerin.

Fynd. Med fynd förstås vanligen fomtaker, eller

lösa äldre persedlar, funna i jorden eller annorstä-

des. Fynd och hittegods bör enligt lag upplysas,

på det råtta ägaren må bevaka sin rätt, ifall god-

set är tappadt. Fynd af nedgräfda skatter i jor-

den delas emellan jordägaren och den som hittade

skatten, med undantag af gamla mynt och konst-

stycken , hvilka måste hembjudas kronan. På det-

ta sätt räddas gamla minnesmärken nndan förgän-

gelse och faran att förskingras eller förstöras af

okunniga händer. För återfående af förloradt och

af annor man funnet gods är en viss preskriptions-

tid bestämd. Ägaren bör anmäla sig inom natt och

år, sedan lysningen är skedd; försummas detta, så

är hittegodset förloradt och tillfaller till £ konun-

gen och resten upphittaren. Lefvande kreatur, till

hvilka inga ägare bevisar sig, tillfalla dem som
träffade dem utan ägare och vård. Strandvrak och

bergadt gods ur sjönöd äro icke undantagna från

npphittarens skyldighet, att genom lysning efter-

spana ägaren; och lysning måste ske vid vite af

det hittade godsets dubbla värde.

aTjrndia; (bergsm.term), benämnes en malmgång,
som innehåller de ämnen hvarpå gruf-arbetet drif-

ves; ofyndige deremot de, som icke innehålla sådant.

aTyr» ett eller flera ljus, anbragte på eller vid en

strand, i toppen af toraformiga byggnader (fyr-
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1ot»)'<ftér atikraie fartyg (fyrskepp), Mi de

förra vanligen reflekterade medelst parabolfeka wt-
taHspeglar, för nit vigleda seglam och varna Ar
grand eller klippor. Der flera fyrar kanna synas

på en gång, iro de» för att undvika en möjlig

förväxling och deraf uppkommande förvillelse, ut-

märkte från hvarandra på åtskilliga sått, såsom:

Blénkfyr, hvilken lyser och bortskymmes under vissa

mellantider. Dubbrtfyr, med sken i olika ställnin-

gar. Stadig fyr, med jemt lysande sken, samt fy-

rar med rödt, grönt, o. s. v. sken. (Se vidare: Båk.)

Fyrty» sätesgård i östra Ryds socken af Öster-

göthland, består af 1 1 mtl. Ägare härtill bafva

varit Svanstjerna, v. Brann-Johan, Ehrenheim, Gri-

penwaldt, Fock, de Falk, Malmgren, Montgommery,
Maechel och Wahlberg. Nära trädgården äro mån-
ga jordhögar, med krioglågda stenar och små gån-

gar emellan, hvarnti man funnit hnfvudskallar.

nTyrd&fylket eller nTjolefylke , var Jösse hä-

rads i Wermland fordna namn. Höfdingesätet var

beläget vid Fjolen.

aTyrlavsWI. Så benämnes, sedan urgamla tider,

den slätt, hvilken å ömse sidor omgifver Fyrisåns

lopp, och sträcker sig, med ej obetydlig bredd

och omkring J mils längd, söder ifrån Upsala. Den
är, likasom de närbelägna Knngsängarne, berömd
for sin bördighet och rikedom på blommor, hvar-

före äfven dessa ställen utgjorde kära vandrings-

orter (or den store Linné och hans lärjungar. Så-
som beläget i medelpunkten af det gamla Sveaväl-

det, fästa sig många heliga minnen af förfadrens

bardalekar vid dessa stränder; men ryktbarast och
till våra tider noga bevarad t år minnet af det sto-

ra slag, hvilket stod här i 3:ne dagar * emellan Up-
sala-konungen Erik Segersall och hans brorson Styr-

björn den Starke. Slaget stod år 833 eft. Kr. fM
och kallades efter platsen Fyru-åHon (Fyris-kam-

pen). Styrbjörn stupade med hela sin här, och ko-

nung Erik erhöll namnet Segersall. — Det var der

som Upsala-konungen Adils med sina män hann

upp sin st>fson, Rolf Krake, då denne flydde, för-

sedd med det guldfyllda hornet, hvilket han fått af

sin moder Yrsa; det var der, som Rolf utströdde

guld ur hornet, för att uppehålla Svenskarne och

narra dem att stanna, så att han och hans käm-
par skulle fä försprång. Bland många andra namn,
som guldet erhöll af forntidens skalder var äfven

Fyrisvalls säd.

Vyrla-åYn bemtar sitt vatten från Dannemora-sjö-

arne, Wendels- och Låog-sjön, och åtskilliga min-

dre sjöar i Björklinge, Bä 1inge och Jumkils sock-

nar, samt utfaller i Mälaren vid Flottsund. Den
kallas numera Upsala-ån.

nTjrvfi. Enligt 1524 års myntordning skulle en fyrk

gälla 6 penningar, till dem skulle en vägen mark
hålla 5 1 lod, och deraf skrodas , eller utmyntas 56
kast. Myntarelön för en lödig mark 6nt silfver i

örtugar och fyrkar var 14 öre. Af fyrkarne, som
under Storarne och konung Hans voro halfva ör-

tugar och fjerdedels ören, och på hvilka räknades

4 penningar, vägde 56 kast eDer $44 stycken 16
lod, ock innehöllo 5£ lod tnt silfver, hvaraf fM-

Jur, an * lod inf silfver, hvilka svara mot en spe-

crfe-riksdeler nu för tideh, utmyntades till 81 och

tV-dtb fyrkar. Saligt 153$ års mynt-ordning ut-

myntades fyrkar på så sätt, att en lödig mark höll

4 lod 1£ qvintin fint silfver, hvaraf myntades i

räknade penningar 8 £ mark. Af fyrkarne erfordra-

des i räknade penningar i det närmaste 27 öre, in-

nan de innehöllo 2 lod fint silfver.

Pyrpeamiaisratr kallas den aflöning som bruksid-

kare består bruksfolket för hvarje dag han, ge-

nom sitt eget förvållande, ej har behörigt arbete

åt detta folk, eller ej kaa, under tiden, skaffa dem
någon förtjenst.

nTjrrpllaatyeite kallades en skyttpjes af koppar,

som begagnades ännu vid slutet af 1500-talet.

Den vägde 1 £ till 2 skepp:<L Uti 1568 års skepps-

gårds-räkenskaper finnes aotecknadt, att flottan då

ägde, till en del bestyekningar, 63 sådana pjeser.

aTjrranmsrm» annex till Jnng, beläget i Skånings hä-

rad af Skaraborgs län, 2 i mil S.S.V. från Lidkö-

ping. Kyrkan är mycket gammal och reparerad

omkring år 1812. Socknen innefattar en areal af

3,518 tunnland, fördelade i 9} mtl., och har 420
invånare. Adr. Skara eller Lidköping.

Vyrverk kallas de eldtändnings-aastalter , hvilka,

isynnerhet nnder äldre tider, då skansverk och be-

fästningar ofta voro af träd, uträttade mycket vid

belägringar. Konung Erik XIV vårdade sig sär-

deles om fyrverket, inkallade utländniogar, de der

ansågos skicklige att upphjelpa det och försöka

nya uppfinningar. Fyrverk funnos af flera slag:

fyrbollar eller fyrkulor voro t. ex. en art, som be-

stod af lärftssäckar, fyllda med fyrverkssats och be-

strukna utantill med beck eller tjära. Dessa af-

skötos medelst kastning emot de fiendtliga verken.

Fyrpilar hade likaså på udden en kula, hvilken på-

tändes när pilen skalle afskjutas. Skillnaden låg

blott i redskapens form. Fyråranttar var ett an-

nat namn på nästan samma sak, likasom ttorm-

kranUar, stormfyrkulor, morltkranlsar. Allt detta

fyrverk medförde deo svårighet vid begagnandet, att

det kunde med lätthet släckas af fienden. Sjelfvn

satsen bestod af mjölkrut, salpeter och svafvel,

hvilket man släckte med gyttja eller våta, sal-

tade oxhudar. För att förekomma detta nyttjades

på sjelfvn fyrverks-maschinen en inrättning, kal-

lad släger eller mordslag, som lossade skolt när

fyrverket brann. Detta medel var troligen ej

särdeles kraftigt, eller, för någon orsak skull,

ej beständigt brukadt, ty fienden synes ej haf-

va fruktat särdeles mycken skada af fyrverket.

Likväl brukades vid belägringen af Kalmar år

1599 ej mindre än 4,000 släger. Åtskilliga

förändringar i fyrverket försöktes tid efter annan.

Erik XIV begagnade en art springkulor, äfven slag-

Mor kallade, förfärdigade af jern eller koppar,,

ihåliga och fyllda med slaagekrut och fyrverk,

samt bly och s. k. kårdel. Dessa kunde innehålla

ända till 10 å 11 marker slangekrut och dess-

utom fyrverk; den var således af betydlig stor-

lek. De vägde flera lisp:d. Försök gjordes äfven

att genom kastmaschioer, lika det egentliga fyrver-

ket, inbringa förgift ibland fienden. Ett slags kulor
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kallades tumlmre; äfvesi begagnademan fnumkr, som
kastades med banden. I och Ar sjelfva nastain-

gen af fyrverket brakades s. k. mlsors eller /Jrr-

myssor. Andra inrättningar för afskjotaaéet voro

tumiekasiare , stormstycken och fyrpilsstycken. Rö-
rande mängden af det begagnade fyrverket erfar

man, af en förteckning på skyttet i riket näst ef-

ter Johan III:s död, att då funnos 35 fynnyssor

eller stormstycken af koppar samt 3 sådana af jem.
— Första gången fyrverkeri omtalas i äldre hand-

lingar är under Erik XIV» tid, då man kände fyr-

kulor, fyrkransar, springknlor och konsten att till-

reda gift medelst rök, hvilken uppkom då vissa fyr-

verkeripjeser inkastades i fiendtliga läger och fäst-

ningar. Erik hade också en ganska hög tanke

härom, och skref år 1566, i ett bref till Bertil

Jöransson i Wiborg, "att man icke allestädes ha-

de sådant fyrverk, som här i Sverige."

Pyrverkaure-korpneni kallades förut raket-korp-

sen, och organiserades, enligt kongl. brefvet af d«

24 Ok t. 1845, till en arbetskorps, under denna be-

nämning. Den tillhör artilleriet, och till tjenstgöring

vid densamma beordras officerare och underoffice-

rare från artilleri-regementena, med bibehållande

af de vid nämnde regemeater innehafvande löner,

och med rättighet att i denna tjenstgöring nyttja

vederbörande regementes uniform. Jemte öfriga en

sådan korps tillkommande pyrotekniska arbeten,

skall den äfven förfärdiga de för härens behof

erforderliga slagkruts-hufvar. Staten för denna

korps upptager en utgifts-summa af 4,554 R:dr 43
sk. 6 r;st. B:ko, hvari likväl icke är inbegripet

kostnaden för truppens beklädnad, samt för ved,

lysning, m. m. Organisationen vidtog d. 1 Jan.

1846.

Fyrtåggare var en rustnings-persedel, tillhörande

krigsfolkets beväpning i äldre tider. Fyräggarens
beskaffenhet är icke närmare känd; man vet blott,

att den äfven benämndes kndfvelspjut.

Pyslografiska SHIIskapet i Lund stiftades år

1773, stadfåstades 1778, samt utgaf: Physiogra-

phiska Sällskapets Handlingar i Lund, Del. I, st.

1—3, Stockh. 1776, ocb Physiographiska Sällska-

pets Magazin, Band. I, st. 1—3, Lund 1781—84.

FÄfttuajt Iittajiiat srKrdesajÄrden nKr grinden
st&r ttppeu, ett gammalt Svenskt ordspråk.

Pang, laga 9 hvarigenom man förvärfvar jord,

hus och grund å landet och i staden äro: arf,

skifte eller byte, köp, gåfva och pant. (Se i öf-

rigt jorda-balken, 1 kap. 1 SO
P&naja krabbor säges en person göra, då han
under rodd slinter med åran och faller baklänges

i farkosten.

Fångar och Kroao-arbetakarlar. Betraktar

man uppgifterna i Sveriges brottmåls-statistik, så

visa sig förhållanden, bvilka äro i högsta grad
nedslående. Om det äfven torde kunna anta-

gas, att samhällslifvets utveckling föder en mängd
nya behof, bvilka, för att tillfredsställas, drif-

va till brott, förbrytelser ocb förseelser, och så-

ledes skapa emellan individerne tusende anlednin-

gar och tillfallen till list och bedrägerier, är det

likväl ttt btMsUgt tecken, att so artalat af de
i rikets samtliga läns- och stads-fängelser förva-

rade menaiskor tilltaga i en sådan mängd, att då
fångarnas antal år 1835 åtgjorde 12,431 perso-

ner, hade det efter 10 år, eller år 1844, stigit

till 19,871 personer, eller mera än 50 proc. Af
dessa personer voro fängslade:

Ar i835. År 1844.

för undergående af ransakning eller

fängelse vid vatten och bröd 7,290. 11,462.

för undergående af s. k. enkelt fän-

gelse, i brist af ådömde vites- el-

ler ensaks-böter 1,686. 1,863.

i afvaktan på anställning vid krono-

arbetskorpsen, sedan de, i brist af

laga försvar, blifvit till allmänt ar-

bete dömde 138. 460.

såsom tilltalade för försvarslöshet

och olofligt kringstrykande .... 2,741. 5,720.

för undergående af ådömd bysättnrg 576. 366.

Härvid bör likväl ihågkommas, att samma person

kan, uti det uppgifna fång-antalet, vara mer än en

gång beräknad, i händelse personen af en eller an-

nan orsak blifvit från ett till annat häkte förflyt-

tad. Antalet af dem, som, vid slutet af bvarje år,

från och med 1835 till och med 1844, varit uti

rikets samtlige fästnings- och straff-fängelser sant

allmänna arbets- och korrektions-inrättningar för-

varade, eller vid pionier- och krono-arbets-korp-

serne anställde, visar följande förhållanden:

Vid slutet af åren

Mankön. 1835. 1840. 1843. 1844.

Vid Carlskrona föstnings-

109. 130. 161. 157.

125. 173. 181. 179.

64. 95. 81. 79.

76. 100. 140. 132.

21.

194. 223. 212. 223.

52. 53. 2. 1.

Malmö lastnings- 0. kor-

730. 861. 968. 914.

Stockholms södra korrek-

624. 714. 672. 571.

309. 291.

Krono-arbetskompanierne 386. 387. 1167. 1595.

Summa 2690. 3027. 3584. 3851.

Qvinkön.

Vid Stockholms norra kor-

rektions-inrattning . . . 244. 328. 315. 329.

155. 197. 205. 228.

64. 89. 107. 107.

Summa 463. 614. 627. 659.

Summa 3153. 3641. 4211. 4510.

Totalsumman af de serskildta slags fångar, bvilka,

från och med år 1835 till och med 1844 blifvit

förvarade uti rikets samtlige fästnings- och straff-

fängelser samt korrektions-inrättningar, eller varit

vid pionier- och krono-arbets-korpserna anställde,

äfvensom af de personer, hvilka, i afvaktan på

deras försändning till nämnde inrättningar eller
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mit förvarade «ti liattogelitm, Ur
således utgjort:

Vid slutet af åren

1835. 1840. 1843. 1844.

Lifstidsfångar 574. 733. 892. 984.

Tfll straff-fängelse på be-

stämd tid dömde persrr 576. 855. 923. 906.

I brist af laga försvar till

aHm:t arbete dömde per-

soner 1739. 1813. »155. 2410.

Kapitnlanter, eller för o-

pålHKghet ntstrnkne sol-

dater 251. 225. 227. 198.

Bekännelsefangar . 13. 15. 14. 12.

Samma 3153. 3641. 4211. 4510.

Härtill komma de i brist

af laga försvar till all-

mänt arbete dömde per-

soner, hvilka blifvit i

läasfangelsina förvarade 103. 277. 272. 202.

Samma snmmarnm 3256. 3918. 4483. 4712.

Om man jcmför förhållandet 1835, då folkmäng-

den i riket utgjorde 3,025,439 personer, med de

fem senare årens, och folkmängden år 1840, hvil-

ken då uppgick till 3,138,887 personer, så visar

sig, att vid slutet af år 1837 hvar 608:de, vid

slutet af år 1S38 hvar 581:sta, vid slutet af år

1839 hvar 583:dje, vid slutet af år 1840 hvar

59 lista, vid slutet af år 1841 hvar 575:te, vid

slutet af år 1842 hvar 549:de, vid slutet af år

1843 hvar 502:dra och vid slutet af år 1844 hvar

486:te person i landet varit beröfvad friheten. (Se

vidare : Krono-arbets-korpsen.)

VåaajrArplHffnlns;. Under det ransakning med
fångar pågår i stader, och intill dess dömdt blifvit,

äro städerna förpligtade att underhålla sina fån-

gar; men sedan dom fallit blifva dessa, likasom

andra fångar, underhållna af allmänna medel. För-

plägningen utgjorde fordom, samt utgör ännu till en

del, vid länsfangelserna, 3 sk. i kontant samt l£
skalp, rågbröd om dagen; men numera kommer
förplägningen i allmänhet att ske efter utspisnings-

stat och genom entreprenörer. Under transport är

traktamentet 3 sk., och derjemte ersättning i kon-

tant för brödet efter länets markegång. Till be-

stridande af dessa utgifter upptager 1845 års stat

för fångvården 288,700 R:dr B:ko. (Se: Fångvården,)

Påasjtransport. Denna är ordinarie, eller sådan

som sker på vissa tider emellan de olika fängel-

serna i riket, eller extra, då gripne förbrytare in-

föras till fängelset eller derifrån inställas till ran-

sakning. Transporten verkställes med vanlig gäst-

gifvare-skjuts, och är häst-antalet bestärodt genom
kongl. bref. Bland utgifts-titlarna i 1845 års stat

för fångvården upptages en samma (i rundt tal) af

122,500 R:dr B:ko, ensamt till bestridande af kost-

naden för fångars transport.

sTamisjvaWel* Denna ir i främsta rummet uppdra-

gen åt styrelsen éfber fängelser ock arbets-mrdUnin-

g*r i riket, hvilken atöfvar den alhaåena tillsynen

och förvaltningen af de UU fångvården

.»^ i4*tet*nnWoV*>4 å 583

Utgifterna för. fångvården synas med hvarje

år erfordra större summor; ty då de år 1842 stego

till 698,800 R:ér, uppgingo de år 1843 till 766,900
R:dr, samt år 1844 till ungefär lika summa. Men
först år 1845 nlef en fullständig förslags-stat upp-
rättad för fångvården, som upptager hela utgifts-

summan till 846,200 R:dr; hvaremot inkomsterna,
hvilka skulle minska denna summa, beräknades till

96,000 R:dr. Således stego utgifterna för samma år

till 814,300 R:dr (alla summor äro bär upptagne i

jemna tal). Bland ntgifts-titlarne för sistnämnde

år märkas följande: byggnader och reparationer 17,000
R:dr (utom nya länsfängelser)

, fångarnes fötpldg-

ning 288,700 R:dr, deras beklädnad 85,700 R:dr,

sängkläder 12,600 R:dr, eldning och lysning 28,900
Ridr, sjukvård 18,000 R:dr, religionsvård endast

6,400 R:dr, hvaremot kostnaden för fångtranspor-

ter upptages till 122,500 R:dr, och för bevakning

det stora beloppet 124,200 R:dr, hvilka tvenne

utgifter således medtaga fjärdedelen af hela om-
kostnaderna för fångvården. Orsaken till den sist-

nämnde summans höga belopp torde sökas deri,

att bevaknings-manskapets antal ofta uppgår till

nära nog detsamma som fångpersonalens , i anled-

ning af de vid det förra inrättade korporal-skolor

,

hvilkas underhåll således belastar fångvårds-ansla-

get. Vidare, till inventarier, renhållning, straff-

exekutionskostnad 7,290 R:dr, uppfostringshjelp för

fångars barn 2,800 R:dr, tårepenningar , eller un-
derhåll till frigifne fångar, under vandringen till

hemorten, å 4 sk. på milen, 2,100 R:dr; allmänna
förvaltnings-kostnader (tjensteroännens aflöning m.
m.) 71,900 R;dr, hvaraf 17,630 för fångvårds-
styrelsen. Utgifterna vid korrektions- och fäst-

nings-fängelserna hafva år 1844 varit följande:

vid Stockholms södra korrektions-inrättning 65,200
R:dr, vid den norra 19,800, R:dr vid Cartstens

fästning 28,300 Rrdr, Ny-Klfsborgs fästning 12,000
R:dr, m. m. Kostnaden för en fånges vård och
underhåll är högst olika vid de serskildta fäst-

nings- och straff-fängelserna. På en del ställen

understiger denna kostnad det i staten bestämda
beloppet; på andra åter öfverstiger den detsamma.
Så t ex. kostar en fånge vid

Efter stat. I verkligheten.

Stockholms södra korrek-

tions-inrättning 122: — 133: 42.

Dito norra dito 97: 30. 88: 34.

Norrköpings dito 81: 16. 80: 3.

Götbeborgs dito 79: 8. 69: 43.

Malmö fästning och kor-

rektions-fängelse .... 36: 39. 94: 2.

Carlstens 157: 32. 85: 24.

Christianstads 109: 24. 92: 29.

Landskrona 92: 42. 75: 9.

Ny-EIfsborgs 101: 28. 80: 41.

I denna uträkning inbegripas ej kostnaderna för

arbetens bedrifvande, såsom icke tillhörande fång-

vårds-utgifterna, och således ej arbetskostnaden för

ved och ljus, hvarjemte premier åt arbetsmaaskapet

samt arbets-föreståadaraes provisioner ej äro inbe-

räknade. — Utgifterna vid Stockholms stads krono-

häkten bestridas af öfverståthallare-embetet, hvilket
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undfår nödiga medel därtill fria fasyvårds-etyfcnlisaa

kam i mån af behof och efter rekvisitioner, hvaremet

kostnaderna för fångarnes vård ock underhåll inom

läns- och kronohäkteaa i landsorterna blifva, efter

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes anordningar, för-

skottsvis utbetalda af landtrånterierna. Dessa kost-

nader åtgjorde (i runda tal) år 1844 för Stock-

holms stad 6,000 R:dr, för Blekinge lån 9,500

R:dr, Christianstads 14,300 R:dr, Elfsborgs 15,400

R:dr, Gefleborgs 7,400 R:dr, Gottlands 2,000 Rrir,

Götheborgs 12,800 R:dr, Hallands 8,000 R:dr, Jemt-

laods 3,000 R:dr, Jönköpings 10,900 R:dr, Kalmar

14,400 R:dr, Kopparbergs 5,400 R:dr, Kronobergs

9,600 R.dr, Malmöhus 7,500 R:dr, Norrbottens

2,200 R:dr, Skaraborgs 17,800 R:dr, Stockholms

12,500 R:dr, Södermanlands 9,900 R:dr, Upsala

4,800 R.dr, Wermlands 8,300 Rulr, Westerbot-
tens 2,600 R:dr, Wester-Norrlands 6,300 R:dr,

Westmanlaads 8,500 R:dr, Örebro 9,800 R:dr,

östergöthlands 9,600 R:dr, eller tillsammans 220,252
R.dr B:ko. Uppgående hela fångvården för år 1844
till 767,376 R:dr B:ko. (Se vidare: Korrektions

inrättningarne, Krono-arbets-korpsen.)

Fångvårds-styrelsen * eller, såsom den rätte-

ligen kallas, Styrelsen öfver fängelser och arbets»

inrättningar i riket, består af en ordförande, med
benämning general-direktör öfver fängelser och

arbels-inrättningar i riket , samt af en kansli- och

en kameral-ledamot, hvartill kommit, i följd af

ökade göromål, en extra kameral-ledamot för re-

visions- och balans-målens handläggning. Under
styrelsen lyda: ett kansli, ett kammar -kontor,
ett revisions- kontor, samt ett byggnads-kontor,

med chef och arkitekt, hvarförutan styrelsen har

sig en läkare förordnad till biträde i ärender, hvil-

ka röra helsovården i fängelserna. Styrelsens sista

instruktion är af d. 7 Mars 1835. Uti dess be-

fattning ingår: att hafva inseendet och ledningen

i allmänhet af fångvården i riket; att vid fästnings-

fängelserna besörja den del af förvaltningen, som
rörer fångbeklädnad, sängkläder, ved och lysnings-

ämnen, samt byggnadernas vidmakthållande i alla de

delar, hv ilka icke tillhöra kongl. krigs-kollegium;

i alla delar bestrida den serskildta tillsynen och för-

valtningen af de allmänna arbets- och korrektions-

inrättningarne i riket, hvartill äfven räknas Malmö
fästnings- och korrektions-fängelse. Då ofvannämn-
de instruktion utfärdades, beslriddes fångarnes un-

derhåll i fästnings-fängelserna genoro kongl. krigs-

kollegium, uti Carlskrona och på Kungsholmen ge-
nom förvaltningen af sjö-ärenderna, samt uti läns-

fängelserna genom kongl. stats-kontoret. För att

tillvägabringa mera enhet i förvaltningen, samt
för att vinna en tydligare öfversigt af räkenska-
perna öfver användandet af statsanslaget till fån-

gars vård och underhåll, förordnade Kongl. Maj:t

d. 23 Nov. 1841, på grund af rikets ständers hem-
ställan under riksdagen 1840— 1841, att förvalt-

ningen af fångvårds-anslaget skulle öfverflyttas på
fångvårds-styrelsen, hvars befattning, i följd deraf,

troligen blef den vidsträcktaste bland alla de för-

valtande verkens, och har styrelsen från och med
år 1842 utöfvat denna förvaltning, kvarför om-

késta**» finas t 1844 års stat upftafea til

17,630 R:dr.

sVs\n<», ett gammalt och ansenligt herregods i Ute
socken af Uplaod, består af 2 hemman, som tilli-

ka med Söderby, Bedarå om 4 hemman, och Mé*f
Ladugård om 5 hemman, samt 15 torp, alla i sam-
ma socken, ägdes förut af öfver-ståtbållartn 9 gref-

ve Axel Wrede-Sparres arfvingar, och på senare

tider af frih. Claes Rålamb. Det innehades år 1305
af en adelsman vid namn Fulko och på 1580- och
början af 1600-talet af riksrådet frih. Gustaf Ga-
brielsson Oxenstjerna. Han son, rikskansleren gref-

ve Axel Oxenstjerna, föddes på Fånö.

VåW (Ovis aries), en till de idislande djuren hö-
rande djurart, hvilken anträffas såsom husdjur nä-

stan öfverallt, och i följd deraf äfven af flera oli-

ka raser, uppkomna genom inflytande af olika kli-

matiska förhållanden, samt födoämnen och behand-

ling. Slägtet är utmärkt genom hoptryckta, skrynk-

liga, bakåt riktade, spiralformigt böjda horn, van-

ligen kullrig panna och saknad af skägg, samt

kroppen beklädd med ull. Hannen får namn af bag-

ge, gumse, vädur, samt, då den är kast rerad, ham-
mel; honan kallas tacka eller får och ungen lamm.

Hos oss finnas följande raser: Spanska eller Merinos-

får (Ovis aries hispanica). Hannen har spiralformigt

böjda horn med utåt vänd spets, honan vanligen

inga; svansen är temligen kort; ullen, krusig och

mycket fin, är mest värderad af al) fårull, hvar-

före på senare tider kraftiga åtgärder blifvit vid-

tagna för att uppföda och sprida denna ras (se &åd-
ferier). — Engelska får (0. aries anglica), utan horn,

med hängande svans och pang, korta ben, svart

panna och lång, fin ull. De bästa äro från Lin-

colnshire. — Nordiska eller Isländska får (0. aries is-

landica, polycerata eller bracbyerma), med grof,

raggig ull, kort svans och stundom 3—6 horn. Det

utgör den ursprungliga, eller rättare, äldsta in-

hemska rasen, ty efter all anledning har får aldrig

funnits vilda här i landet, ehuru ett slag deraf,

som möjligen utgör stammen för de tama, neml.

Argali (O. fera siberica) , förekommer vildt i Sibirien.

Det är likväl ej med säkerhet afgjordt, huruvida

Argali, eller ett par andra arter, neml. Amerikan-

ska och Korsikanska mufflon (O. montana och mu-
simon) är stammen för de tama fårraserne, eller om
dessa möjligen uppkommit genom blandning af nämn-

de arter, hvilket ej är otroligt, i anseende till de

många och betydligt olika, hvilka anträffas af dem,

såsom, utom de härstädes inhemska, Bredstans»fåret,

med lång, bred och fet svans; Dubbelsvans»fåret

,

som i stallet för svans har tvenne 30 eller 40
skålp. tunga fettklumpar; Ungerska fåret, med sto-

ra, upprättstående, skrufformiga horn; Guinea-fårtt,

med puckel och slätt hår, samt Hede-fåret, med
svart grof ull och oftast behornade honor. De nos

oss inhemska raserna finnas utspridda öfver hela

landet, med undantag af de nordligaste delarne.

De tvenne första arterna förekomma i de sydliga

och mellersta, den sistnämnde i de nordliga land-

skaperna, hvarjemte de i skogiga och bergiga trak-

ter blifva mindre än på slättbygden. De tåla i all-

mänhet bättre köld än hetta, men äro däremot
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aryokn* ösntåHga Ar våta, ni s*grålu*oe få
beakaffeaketea af sia dryck, den de dock kvm
länge umbära. Da lefva oMkring 14 år; men åra

aj dagliga till fortplantning längre ån 7 å 8 år.

Da para sig fråa slutat af September ack kela Ok-
tober saåaad. Täckena gå drägliga 21 å 22 vee-

ker ock föda (lava*) då ett, två, högst sällan

tre lanun; aågra raser laanaa dock två gånger om
tet. Dea aytta som man drager af dem medelst

aDen, kottet ock skiaaea är allmänt känd. Hala

antalet af får i riket uppgår, enligt Forsells stati-

stik, till 1,452,941 stycken; likväl anser kan denna

eppgift böra åkas med 10 å 15 proc for att kom-
ma ratta förhållandet närmast.

VaW»o, en sätesgård i MUterkafts socken af Kal-

mar län, består af 2 mti., med aaderlydande For-

mebo, ^ mtl. säteri, BoUnds, l mtl. frälse, ock fa-

cett, en o i haffat Läget är angenämt på hög-
sta spetsen af en ås, kvilken går genom socknen.

Kallen kallas af sjöfarande Jungfrukuiåen. Gården
tillhörde fordom Bkeabergska ock frinerriiga Ehren-

strahlska slägteraa, samt på senare lider amiral

Nordensköld.

rårdala, ea sätesgård om 1 mtl. i Aslods soc-

ken af Westergöthiand. Den kar i äldre tider till-

hört adliga slägten Lilljehöök, intill år 1657. Äg-
des sedan af amiral-löjtnanten G. Horn, riksråden

8. Lagerberg och Palmstjerna, fältmarskalken Per

Scheffer och öfverste-löjtaaaten Th. Scheffer, hvil-

ken senare förordnade Fårdala säteri med underlig-

gande 14 hela hemman, till fidei-kommiss i Schef-

ferska ätten.

Vfhrsvlnajel * fårgräs (Festnca ovina), ett mång-
årigt grässlag, som förekommer öfverallt i riket

på torra, augra fält, och är ett godt foder for

alla husdjur, särdeles for fåret

aVaWtt, en vacker ö, ungefar 2 mil lång, belägen

\ mil N. från Gottlaod, 6£ mU N.O. från Wisby.

Den åtgör ea socken i Ruthe ting af Gottlaads läns

narra fögderi ,
Wisby stifts norra kontrakt och hör

till 2 kl. konsist. pastorater. Kyrkan föregifves va-

ra uppbyggd år 1166; men tyckes bafva ett yn-

gre byggnadssätt. Här finnas 3me likstenar med
raaor. Tornet, appbygdt år 1751, är vackert ack
åtgör ett sjömärke. I kyrkan äro tacksägelse-

taflor appsatte af aågra, som blifvit räddade or

sjönöd. Vid kyrkan har man anmärkt en jordvall

och ett bröstvärn. Skäl- och sjöfogel-fängsten

är betydlig i socknen, som nar 18 små insjöar.

Lutterkorn är en landtndde, med gad hamn. I

socknen finnes Gaseliska vexel-ondervisningsskelan.

Socknen består af 23} mtl. och har 825 iavånare.

Dess areal utgör 27,540 tonni., af bvilka 1,450 äro

sjöar och kärr. Adr. Wisby.

aråetotsmsl-är £ mfl bredt, skiljer Fårö från Gott-

e?A itm far méh Ihsjm aosn amr* Detta ord-

språk betecknar: modershjärtat är alltid ömt om
barnet, ehuru fadren är något sträng.

VA mps> sägas då hnndarae kommit på fårska spå-

rat efter ett djar; äfven -då de spårat en fagelkall

av s. v. så snart spåret är så färskt, att jagt kan

aaatällas.

PåV Bftar boskap uppskattades fordom allt egen-
domsvärde, och äfven böter betalades med boskap.

Dtraf kommer, att, i gammal skrift, penningar och
lösören fl namn af fä, ock det ännu i dag brukliga

ordet inlogtfå betyder: hos en aanan insatte pen-

ningar eller lösegendom. Liggande fé hette husets

dyrbarheter i geld, sflfver, m. m. (jfr. Grekiska

KtifntjXm). Det är icke längesedan boskap upphör-
de att vara en medelvara, hvarmed andra varor

jemfördes. Ännu ofta säges: "det är kovdrde" om
varor, som ej bar bestämdt penningvärde. Efter

alldeles samma förhållande bildades äfven det La-
tinska pe-cnnia af pe-cus (fé).

Wfcedar benämnas i Sveriges skogsprovinser de

aflägsna upprödjningar i skogarne, dit land tmannen
drifver sina kreatur öfver sommaren, då han ej

kan föda dem hemma. Fäbodarne äro ofta be-

lägna långt bort i ödemarken, ända till flera mil

ifrån sjelfva mangården. De bestå af betesmar-

ker, måhända någon gång en liten spannmålsodling,

jemte der uppförda oundgängliga byggnader. Dit

begifver sig bonden med sitt hushåll och sin bo-

skap vid sommarens början, samt återkommer när

betet är förtärdt och höet inskördadt. Då icke

hela slägtea aftågar till fäbodarne , finnes der lik-

väl alltid någon person, som sköter kreaturen och

insamlar mjölken, osten och smöret. Fäbodflytt-

ningen är så allmän, att bondbyarne, under hög-
sommaren, ofta stå nästan tomma, öfverleranade

åt några fä personer, medan allt är lif och rö-

relse i fäbodarna. Under vintern äro dessa öf-

verlemaade åt ödsligheten, och blifva då vilddju-

rens nästen. Man har sett björnen lägga sig i ide

i fabodhusen. Fäbodfarderna bilda ett slags no-

madlif , fällt af poetiskt behag och en landtlig frisk-

het, bvilket tjusande anslår den som besöker dessa

orter.

åTåtderaeelssmdet var Gustaf 111:8 valspråk, såsom

konung.

sTOsrerplaus» Axel Jehan, historiemålare, agrée

vid de fria konsternas akademi, född i Wester-
götnland år 1788, en af våra nu lefvande utmfirk-

tare koastnårer.

V*ttsrerekjftld, E»aure» major, hette förut Fesrler,

adlades år 1645 och stupade, under Carl X Gustafs

krig, vid Hall i Norrige. Af hans tvenne söner

blefvo Johavn och Woiiihold friherrar, den

förre öfverste för Westgötha-Dals regemente och

vice laadshöfding i Elfsborgs lån år 1603, samt

sTMssssteld samma år laadshöfding öfver Nerike

och Wermland, hvarjemte han samma dag utnämn-

des till general-major. Var förut öfverste för lif—

regementet till häst.

ITItnjred, ea socken, med Trästena, belägen i Wada-
bo härad af 8karaborgs län, Norra Wadsbo kon-

trakt af Skara stift, 2 mil O.S.O. från Mariestad,

vid Götka kanal och Viken. Kyrkan, byggd af

sten i gammal Göthisk stil, var ifrån början liten,

men tillbyggdes år 1665 med ett större graf-chor,

af landshöfdingen i länet, sedermera riksrådet Thord

Ulfsson Bonde till Säckestad, bvilket cbor år 1704

öfveriäts åt kyrkan. Samma år tillbyggdes en stor

ock vacker karskyrka i samma stil ack i förening
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med den gamla byggnaden. Kyrka» nfbraaa genan*

vadeld år 1749; men sattes åter i stånd, Här ar-
varas porträtter och epttafier öfver Boade-slägten och

slägten Fegrmus. I socknen är vexel-aadervisnings-

skola, inrätUd år 1827, hvartill kommerse-rådet,

kommendören B. BL Santesson upplåtit skolkas och

flere förmåner. Vidare märkes här: Träiket, 1 mtl.

kr. sk., är välbebygdt, har trädgård och trösk-

verk. Fimmersta, en vid Götha kanal belägen ock*

kommerse-rådet Santesson tillhörig egendom. Wau-
bocken, kongl. postkontor och kanal-station. Dan

24 Sept. 1822 gick konung Carl XIV ombord i

Hajstorp (i Fredsbergs socken) och fortsatte far-

ten på Götba kanal, hit till Påfveistorp, der ko-

nungen steg i land, för att bese förslaget till an

minnesvård åt konung Carl XIII. Denna minnes-

vård består uti en obelisk af en enda sten, af 12

fots höjd, på en klippa å kanal-linjens högsta

punkt. — En Simon, stamfader för grefliga släg-

ten Strömfelt, lefde här åren 1350—1370. Ifrån

honom räknade kyrkoherden i Fägred, Jon. Bengts-

son
,
sig i femte led. Hans sonson , landshöfdingen

i Södermanland Joh. Haraldsson, en afkomling af

nämnde Simon i sjunde led, adlades år 1642 med
namnet Strömfelt. Framlidne presidenten i Svea

hofrätt, Håkan Fegers tjerna, var son af kyrko-

herden bärstädes, Anders Haraldi Fegrseus. —
Socknen hör till 2 kl. konsist. pastorat och inne-

fattar 37
f-

mtl. med 1,693 invånare. Dess areal

utgör 11,317 tunnl., af h vilka 450 äro sjöar och

kärr. Adr. Wassbacken.

VXffre-Mon» en allmänning i Skaraborgs län, från

hvilken ansenliga mastträd tagas. På denna skog

finnas 4 insjöar.

VKsjrinaj utan tukt» Ur em mom artan lukt,

ett gammalt Svenskt ordspråk, hvarmed förstås,

att skönhet utan dygd, är af föga värde.

Vallorna, en belsobrunn. Se: EcedaU belsebrunn.

Valt (bergsm. och metall, term), bvarmed beteck-

nas 1) en malmgångs utsträckning på längden, slryft-

ning i fält; 2) dels äfven den s. k. bokkistan vid

bokverk; 3) detsamma som utmäl, eller det om-
råde inom hvilken ett visst grufarbete får drifvas,

samt 4) vid styckebruken de delar på ytan af en

kanon, som äro släta och utan prydnader.

VaH-koaaiatortam är endast tillfälligt och finr

nes blott då häTen bli fv it sammandragen under

krig. Ordförande är, i konungens närvaro, dess

äldste hofpredikant, eljest den förnämste befalhaf-

varens predikant eller äldste regementspastorn.

Ledamöterne utgöras af alla tillstädes varande

regements-prester. Dess jurisdiktion sträcker sfg

endast till kapitelsmål rörande personer, som höra

till armén. Hvad i detta konsistorium afdömmes

är lika kraftigt, som om det blifvit bebandladt i

något annat. De ärender, som bär afgöras, men
hvilka böra insändas Ull öfverdomstols vidare pröv-

ning, äfvensom de, hvarnti besvär anföras, reli-

gionsmål undantagna, tillhöra krigs-öfverdomstol.

Wlt-leiumel, fåltråtta (Lemmus arvalis), ett till

ordningen gnagare hörande djur af 3 £ tums längd,

med kort, småningom afsmalnande svans, betäckt

med tilltryckta hår, som slätar i en liten pensel;

öronen tämligen stora, breda och randa, me* nä-

stan gömda i fallen, ögonen små, fötterna väpnade

.med små spetsiga klor, hvilka skylas af hår. Fin-

nes öfveraUt i riket på åkrar, samt våta, tnfviga

ängar, ock gräfver sig gångar vid åkerrenar ock

-i åkrarne, hvarnti han tillreder sitt läger af fint

aönderfoiten halm, hår o, dyl., äfven i skogen no-

der stenar och trådrötter. Födoämnena bestå om
våren af gråa och sädesbrådd, jemte dess rötter,

om hösten af mogen säd, hvarpå han afbiter axen

ock äfven samlar till vinterförråd, likasom af den

nyss utsådda höstsäden, om vintern af det insamlade

förrådet, samt af vintersäd ock grodd, hvartill han

gör sig gångar under snön, oeh åstadkommer ofta

-stor skada på åkerfält. De lefva merendels hela

året parvis ock börja para sia> straxt på våran,

hvarefter honan går dräglig tre veckor, och föder

5 till 12 ungar i hvarje kull hvar 5:te eller 6:te

vecka intill dess vinterkölden infaller. Föröknin-

gen är isynnerhet stark under torra och beta som-

rar, under vintern deremot mindre och då vintern

år kall och snöfattig dör en stor mängd af dem.

ITalt-lakare-korpeen organiserades år 1812.

Den består af en ordinarie och en extra-ordinarie

korps. Den förra ntgöres af regements- läkare samt

bataljons-läkare, pensionärer och stipendiater. Den

senare består af öfver-falt-läkaren, fält-läkare, sjuk-

husläkare och under-läkare vid sjukhusen och rege-

menterne, der sådana anställas. Regemente-tåkare

kan endast den blifva som år kirurgie-magister

och tillika medicine doktor eller licentiat. När ett

helt regemente kommenderas i falt eller annorstä-

des, åtföljer alltid hela dess läkare-korps; är kom-

menderingen mindre, men öfver halfva regementets

styrka, medfölja regements-läkaren och en batal-

jons-läkare. Utom att vårda den sjuke soldatea,

skall regements-läkaren äfven taga kännedom om
. soldatens hemseder och lefnadssätt , samt söka rät-

ta hvad deremot kan vara att anmärka. Batmtjom-

läkare finnas vid hvarje regemente tvenne eller fle-

re, efter bataljonernas antal. Dertill antagas en-

dast medicine licentiater eller doktorer, som äro

kirurgie-magistrar, äfvensom pensionärer vid falt-

läkare-korpsen, och tillförordnas de af sundhets-kol-

legium. De skola alltid nppå vederbörlig reqvisi-

tion och regomen ts-läkarens ordre, men äfven af

egen drift och omtanka, iakttaga allt, hvad i de-

ras förmåga står, till bevarande och vårdande af

soldatens helsa. Antalet af arméens ordinäre tm-

der-läkare är sju, hvardera af dem har 150 R:dr

BJco i årlig lön med derunder inbegripne 10 tun-

ner spannmål å 6 R:dr. Pensionärer och stipen-

diater vid falt-läkare-korpsen höra till ordinarie

falt-läkare-staten, ehuru de icke hafva några be-

stämda befattningar. De erhålla sina konsistuto-

rialer af sundhets-kollegium och beordras till tjänst-

göring efter den skicklighet kollegium finner dem
äga; de erhålla derföre den • flöning eller det trak-

tamente, som tillhör den tjenst de förrätta. Pen-

sionärernas antal är 17, af hvilka tvenne årligen

erhålla 175 fUdr, trenne 150 fcdr, och totf 100

Ifcdr. Stipendiaternas antal är 30, af hvilka 2ma,

som i egenskap af under-läkare tjenstgöra vid
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keagl. 8eraJa»r-orden*-la*areUet i Stockholm, er-

hålla 75 R^r, tjugosju 66 R:dr 32 sk. och ea 50
ILdr B:ko. öfver-fdä-tékaren för Stockholms gar-

nison ir chef for sjukvården, så väl vid garniso-

nen som Tid allmänna ganiisoas-tjukhaset. Såsom
chef (or gamitösens läkare-korpe åligger det ho-

nom, alt inhemU nödig kännedom om allmänna

helsotillståndet inom garnisonen. Arméens öfver-

fdU-ldkore forordnas af KongL Maj:t, då någon ar-

mé sammandrages. Han åtföljer bögqvarteret och
har befälet öfver alla vid arméen tjenstgörande lä-

kare och apothekare, samt öfverinseeodet vid allt

hvad som rörer arméens belso- och sjokvård. Vid

fältslag och träffning skall han tillse, att nödigt

antal falt- och under-läkare äro tillstädes, för att

genast kanna sköta de sårade. Fdlt-Idkare tillför-

ordnar konungen, en eller flere, då arméens stor-

lek , dess fördelning på flere ställen m. m. det er-

fordrar. De hafva inseende öfver de dem anför-

trodde arméens allmänna sjukhus, m. m., biträdde

af sjukbus- och under-läkare. Sjukkus-lakare till-

såttas af sundbets-kollegium; men i falt, då om-
ständigheterna och behofvet icke lemna tid till an-

mälan härom bos kollegium, af öfver-fält-likaren

,

hvilken derefter underrättar nämnde myndighet der-

om. Öfver-fält-läkaren fördelar dem på sjukhusen

och förordnar hvilka under-läkare skola tjenstgöra

under dem. Sjukhus-läkaren skall ansvara för vår-

den af hvarje sjuk eller blesserad, som inkommit

på sjukhuset; men måste begära förmäns råd vid

svårare sjukdomshändelser. Till sådana läkare an-
tagas doktorer eller licentiater, som äro kirurgie-

magistrar. Till under-ldkare antagas mediko-filosofie

kandidater; de stå alltid under någon doktors el-

ler licentiats inseende, och fa icke på egen band
utdela eller använda några läkemedel, utom i nöd-
fall och vid förmans frånvaro. (Se äfven Läkare,

Lakare-korpsen
, Sjukvården.)

VilUssrittsrinsjs-korpsenu Se : Topografiska korpsen.

VåUtelava;. Uppställningen till fältslag skedde for-

oomdags olika efter olika ställen. Rytteriets slag-

ordning kallades Stfema. Det första namnkunniga
fältslag, hvilket Sveriges historia känner, näst ef-

ter det fabelaktiga Bråvalla slag, är den stora

drabbningen på Fyrisvall och vidare sjöslaget vid

Svolder. Derefter, sedan Sveriges medeltid inträdt,

kämpades vid Puxerna emot Norrske konungen
Magnus Barfot, hundrade år derefter vid Lena,

Gestflren, Oluströra och Sparsatra , under tbronetri-

derna emellan Sverkers och Eriks ätter, bvarvid

Danmark uppträdde såsom beväpnad medlare. Fol-

knaga-ättens krigiska minnen fösta sig vid nam-
nen Hofva, Gata skog och Falköping, der drott-

ning Margaretha vana Sveriges land. Kalmare-

föreningens period var striduppfylld och blodig;

men ej rik på ordnade fältslag. Bondebären tå-

gade gång efter annan genom landet, och frem-
ssande trupper härjade och ströfvade omkring.

Från den tid då Sverige fört ordentliga krig

med sina grannar, hafva vi emot Ryssland stridt

vid Lode 1573, Narva, Holofsin, Liesna, Pal-

tava, allt i Carl Ul:s tid och vid Willmaa-
straad. För öfrigt voro frihetstidens strider små,

oeh först Gustaf in väckte det gamla hjältemo-

det Hans strider voro dock ej stora, med un-
dantag af sjöslaget vid Svensksund 1790. Detta

är den sista större sjöseger, likasom redan 1712
vid Gadebnsch var den sista större landtseger,

som Sveriges krigshär vunnit allena, utan bunds-

förvandter.

a^sUtesMst» ett mineral af silikaternes slägte, hvars

grundbeståndsdel är kiselsyrad lerjord, hvilken är

förenad antingen och vanligen med kiselsyradt kali

eller med kiselsyradt natron, eller ock med ki-

selsyrad kalk och andra kiselsyrade salter, hvil-

ka helt och hållet eUer blott till en del substi-

tuera de nyssnämnde, och hvaraf således flere ar-

ter förekomma, såsom koM-fdltspat, prismatisk fart-

spat, periklin, orthoklas, hvilken är kristalliserad,

vanligen i fyra-, sex- eller åtta-sidiga pelare,

till färgen hvit, rödaktig, grågrön eller blåaktig,

glas- eller perlemoglänsande, genomskinlig eller

genomskinande, i brottet musslig, på ytan strim-

mig, spröd och medelmåttigt hård. Den utgör ea
af hufvadbeståndsdelarne uti våra granitberg; men
finnas af flera artförändringar, såsom vanlig fält-

spat, Adular-fältspat, glasig fältspat och felsit,

af hvilka dock den förstnämnde är allmännast. De
öfriga arterna äro: Notron-fdltipat , se: Albit; Fy-
ramidat-fdiispai , se: ScapoiUh; Ådet-fdUspat , se: La-
brador; Chabasi; Preknii; Spodumen och Stiibit , se

dessa ord.

*?åUt-teeken kallades fordom de igenkänningstecken,

som buros under striden af soldaterne. De bru-

kade bestå af lärftsbitar, hvilka färgades gula el-

ler af rödfärgade gåsfjädrar. Ekorre- och räf-

svansar begagnades äfven, och i allmänhet ville

man hafva många olika fälttecken, för att när som
helst kunna ombyta dem. Huru krigsfolket begag-
nade dem, är obekant.

VttltttrVerste var i äldre tider en titel, motsva-

rande generalissimus för en tjenstgörande krigshår.

Riksmarsken var väl härens chef näst konungen,

likväl mera såsom krigsminister, än såsom befäl -

halvande general. Denne senare kallades fältöf-

verste eller öfver-föltberre, general-öfverste, fält-

herre, och detta erobete kunde beklädas af riks-

marsken; men äfven af någon annan. Under ho-

nom stod fältmarskalken, såsom anförare för ryt-

teriet, och öfvers)arne eller knekte-öfverstarne för

fotfolket. Fältherrens öfverste-löjtnant är en ti-

tel, som också brukas för närmaste man i befälet.

rKmnund, en sjö öfverst upp i Dalarne, Särna

socken och fjellen, är 10 till 12 mil lång. Efter

1751 års gråase-traktat, är denna sjö ungefärli-

gen 2 mil inom Norrska gränsen. Ligger 2,150 fot •

öfver bafvet. Den bar sitt utlopp genom Tryssilds-

elfven, der ett laxfiske finnes, gemensamt för beg-

ge rikenas undersåter. Elfven folier in norr i Werm-
land, och kallas der Stor- eller Da&y-eifven. Se-

dan den fått tillökning, både ifrån norr och söder,

af många åar och bäckar, flyter den in i Weoern
vid Carlstad, och heter der Klar-ei/ven.

s7åSsMMtsscl*Iisuiel. Se: Forskeda, socken.

sTMaajelaer. Sådana finnas af olika slag, nämli-

gen: fdstninso-fdnfotser å Carlskrona, Carlstens,
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Cbristiunstads, Umdekrooa, Götåmborgs, Malm*,
Ny-Elfsborg och Waxholms fästningar, å hvilket

senare ställe numera likväl icke förvaras andra fån-

gar, än s. k. statsfängar, eller sådana son bltfvit

dömda för politiska ock tryckfrihets-brott; hårad*-9

stads- och läns-kåkten, samt korrekiions-inrdttninfor

(se detta ord) i Stockholm, Norrköping, Götheborg

och Malmö. Vid 1840—1841 årens riksdag anvi-

sade rikets ständer ett anslag af 900,000 R:dr

B:ko, till uppförande af nya länsfangelse-byggnader

efter cell-systemet, och är en sådan med 92 celler

fullbordad i Stockholms stad för länet, hvartill

kostnaden i stat beräknades till 80,000 R:dr, men
öfversteg densamma med några tusende; i Gefle

med 68 celler, kostnaden beräknad till 65,000
R:dr; i Linköping med 104 celler, beräknad till

75,000 R:dr. Vidare äro sådana under byggnad i

Christianstad med 92 celler, beräknad till 72,000
R:dr, i Carlstad med 84 celler, till 68,000 R:dr,

i Falun med 68 celler, till 69,000 R:dr, och i

Mariestad med 84 celler, till 53,000 R:dr, eller

tillsammans 483,000 R:dr B:ko, hvartill kommer en

för Stockholms stad serskild cell-faugelse-byggnad.

Våinnrala. Att fängsla och binda en person , utom
under de förhållanden, dem allmänna lagen stadgar,

är vid strängt straff förbjudet. Missg.-Blk. belägger

ett sådant tilltag med ett års fängelse samt 100 da-

lers böter. Uppenbar missgerningsman , som å färsk

gerning gripes, måste deremot insättas, äfven i fall

målsäganden för sin del låter saken falla. Äf-
ven der fulla bevis ännu saknas kan domstolen be-

sluta den anklagades häktande; men fängslande får

ej äga rum utan att domaren eller annan ko-
nungens embetsman ansett nödigt, att försäkra sig

om den misstänktes person. Den allmänna grund-

satsen är således, att ingen utan lagliga skäl får

i fängelse inmanas. Serskildta försäkringar derom
hafva blifvit gifne åt adeln och presterskapet, i

deras ståndsprivilegier, samt åt allmogen i Kongl.

Maj:ts försäkran den 4 April 1789, vid samma
tillfälle då förenings- och säkerhets-akten antogs.

Dessutom äro riksdagsmän berättigade, att ej häk-
tas för smärre förseelser, och äfven vid ankla-

gelser för grof missgerning först efter föregån-

gen ransakning. Likasom lagen således velat fö-

rekomma godtyckligt fängslande, så har den ock
sökt hindra den anklagades långa qvarhåIlande i

häktet. En viss tid är nemligen förekrifven, inom
hvilken ransakningen skall företagas. En längre

tids fängelse blir i alla fall följden, då ransak-

ningen är lång och invecklad, samt isynnerhet då

den slutas med den anklagades fängslande på be-

kännelse. I grofva brottmål är nemligen tillåtet

för domaren, att, genom svårare fängelse söka få

sanningen i dagen, och då bindande omständighe-
ter, men icke full bevisning finnes för band, kan
den anklagade qvarhållas i fängelse såsom farlig

för allmän säkerhet och i det närmaste öfverty-

gad om brottet.

VKuulka utgjorde deo gamla indelningen af fot-

folket, likt vår tids kompanier. Regemente-in-

delningen började likväl vid konung Erik XlVis

tid år 1563, då tre regementen uppsattes, hvar-

éera af totf fann&or, eller 4,000 anan. Seanrnmtn

omtalas endast faaaikor, tall dess, omkring början

af 1600-talet, flera fäaaikor under krigstid sam-
manslogos till en trupp, med gemensamt befäl.

Fännikornas styrka var olika. Det vanligaste an-

talet var 300 man; man hade faanikor äfven 600
man starka. Befälet utgjordes af- en höfvidsmaa

{Hopman, Bavptm*n)
y an löjtnant, fandrik, faltvä

-

bel, två gemena väblar, en förare, hvarjemie fun-

nos predikant, mönsterskrifvare , barberare och
korporaler. Fäonikan delades i korporalskap, van-

ligen sax till antalet Denna indelning hade, atom
taktiska ändamål, äfven en ekonomisk beräkning.

För taktiken var famikan utealutande fördelad på
tre divisioner. Af fannika kom titela fandrik,

hvilken dock mindre betyder anförare för en An-
nika, än den som bar fanan, hvårföre han oek

kallades fännikedragare. Det förmäles, att på Gu-
staf I:s tid, då fändriken emottog sin befattning,

skedde det med en viss högtidlighet. Öfver-be-

fälhafvaren öfverlemnade honom fanan med förma-

ning, att heldre lerana lifvet an fanan. Blef han

skjuten i den ena handen, skulle han fatta henne

med den andra; gick äfven denna förlorad, skulle

hon gripas i munnen, och om fienden sedan blef

öfvermägtig, skalle föndriken veckla sig i fanan,

och ej lemna henne, så länge han lefde.

FKred, annex till Hassle, beläget i Wadsbo hä-

rad af Skaraborgs län, 1 \ mil O.N.O. från Marie-

stad, £ mil från Götba kanal. Kyrkan kallades

fordom Gertruds kyrka och var år 1640 utan tak

och innanrede, samt hade många år varit förfal-

len, men sattes då åter i stånd. Socknen inne-

fattar 7$ mtl. ocb har 242 invånare. Dess areal

upptages jemte modersocknen. Adr. Mariestad.

nTåtrentmaa eller 8vartajttlandet, ett härad i

Stockholms läns 8:e fögderi, utgör den vestligaste

delen deraf och består allenast af åtskilliga öar i

Mälaren, af hvilka Färimgsön, Kkerön, Adetsén,

Lofön, Björkön, Kurön, Ddfvensön, Etgarn, Kers-

d*, Foye/n och Kungskatt äro betydligast. Häradet

håller omkring 2 qv.-mfl och innefattar 8 sock-

nar, nemligen; Adelsö, Munsö, Farentuna, Hilles-

bög, Sånga, Skå, Lofö och Ekerö, hvilka utgöra

195 J mtl. och hafva 4,833 invånare. Märkvär-

digaste ställena äro kongl. lustslotten Drotimmg-

koim och Svartsjö, samt säteriet Stafsund, tillhö-

rigt excellensen, grefve M. Rosenblad. Detta hä-

rad utgör ett fögderi; men med häraderna Erling-

hundra, Långhundra och Seminghundra en domsaga.

Fordom kallades häradet Svartsjö-Lån. Socknarnas

areal utgör 43,901 tunnl., af hvilka 290 äro sjöar

och kärr.

aTHrentunat socken, med Hilleshög, belägen i

Färentona härad af Stockholms län, Svartsjö kon-

trakt af Upsala stift, 3£ mil V. från Stockholm,

på Svartsjölandet. Socknen hör till 2 kl. regmla

pastorat och innefattar 23 mtl. med 527 invånare.

Dass areal utgör 4,513 tunn]., af hvilka 30 ftro

sjöar och kärr. Adr. Stockholm.

aWrgaryd, annex Ull Långaryd, beläget i West-
bo härad och Jönköpings län, 10 £ mil SÅV. från

Jönköping. Här märkes: Wekas pappersbruk, an-
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lagdt 1828 af löjtnant Hammarberg. På Nissaryds

bo står en skam, aller fyrkantig hög jordvall,

no bevuxen med träd, om hTiiken sägnen förmä-

Ur, att den skall blifvit anlagd i medlet af ltode

århundradet, i fejden mot Danskarne. Socknen

innefattar 38 mtl. och nar 1,060 invånare. Dess

areal utgör 19,162 tonni., af hvUka 1,010 åro

sjöar och kärr. Här åro 6 sjöar, och af dem
Stora Färjan, 2 mil i omkrets. Ntsso- och Töm-
åarne rinna härigenom. Adr. Qvarsebo.

aTOtrajrertor. Se: Fabriks- och Manufaktur-näringar.

nTlteajlillat, gnlskära, knäpper (Centaurea jaeea),

en årlig växt, som förekommer på öppna ängar

och åkrar öfveralH i riket, och begagnas till färg-

ning af galt för hasbehoC

ntapnadreit madra (Asperula tinctoria), en mång-
årig växt, som förekommer allmänt på Gottland,

Öland och vid Upsala, sparsamt på andra ställen

i riket, alltid på torr och skarp jordmån, och
hvaraf rötterna begagnas till fårgning af rödt för

hosbebof.

VKrll*, en socken, belägen i norra Helsinglands

fögderi af Gefleborgs län, Helsinglands vestra öfre

kontrakt af Upsala stift, 8} mil V. från Hudiks-

vall. Socknen hör till 3 kl. konsist. pastorater

och har 2,961 invånare. Den innefattar 52 1 mtl.

med en areal af 474,706 tonni., af hvilka 30,000
åro sjöar och kärr. Adr. Ljusdal.

VMrlngaft, en ö i Mälaren. Utgör en del af hä-
radet Färentuna och innefattar fyra kyrksocknar,

nemligen: Färentnna, Hillersjö, Sånga och Skå.

Den betydligaste gården på ön är kongl. lastslot-

tet Svartsjö, efter favilket ön äfven kallas Svart-
sjölandet.

Färlntiorta, annex till Riseberga
, beläst i norra

Åsbo hårad af Christianstads län, 4£ mil O.S.O.

från Engelbolm. Det består af 23 J mtl. och har

1,130 invåoare. Dess areal utgör 18,769 tunnl.,

af hvilka 680 åro sjöar och kärr. Adr. Christian-

stad eller Åby.

MUJeetaden, £ mtl. krono i Thorslunda .socken

på Öland, anlagdt år 1819, är väl bygdt, har en

utmärkt vacker och väl vårdad löfskog, samt skö-

na trädgårdar. Här finnes ett Engelskt garfveri,

färjeplats och gästgifveri, hvarifrån man far öfver

tfll Kalmar stad. Denna lagenhet skall hafva blif-

vit skänkt åt fogden Lars Andersson, emellan år

1640—1645. Ägdes 1827 af kapiten Mélen. Här
anträffas några år 1677 uppkastade vallar. Sam-
ma år d. 10 Aug. bestormade och intogo Danskar-

ne skansen vid Färjestaden.

VJtnJananalaajf en korporation, som består af

farjbåts-ägare, hvilka turvis uthyra sina farkoster

för transporterande af folk eller gods till ett visst

ställe, såsom från Malmö, Landskrona och Helsing-

borg till Köpenhamn och Helsingör, o. s. v.

VåWia, Jokmn Caurlasom» domprost i Linkö-

ping, förrättade kanslers-sysslan hos konung Häg-
nas Smek åren 1358—1360. — En annan Joaa
Carisea Våtrla i Wada, var riksråd och lag-

man i Södermanland 1443, och har, jemte riddaren

Magnus Gren i Strängnäs, måndagen näst efter

samtings-söndag, förseglat dembrefvet på ett gods,

kalkdt Horn, "so* riddaren Staffan Utfsson hade
hindrat för Wårfruberga kloster." (Se: Ferla.)

Våtrla, Carl BTUesom, riksråd från 1370 till

1381, då han mördades af Bo Jonsson Grip. (So

detta namn.)

åTMrlHsaj, Israel, löjtnant vid Westmanlands ka-
valleri, född år 1587, har blifvit bekant genom
följande sällsamma händelse: Den 17 Okt. 1604
ansåg man gubben hafva aflidit, och som han då

var en 77 års man, kunde ingen gerna förmoda
ett tillstånd af skendöd. Detta hade likväl ägt

rom. Jordfästningen råkade fördröjas i ungefär

sex veckor, till första söndagen i adventet, hvar-

under man flyttat liket ut i något kallrum. Sedan

det förmodligen blifvit intaget i ett varmare rum
för att svepas, upptinade kålen, och då en hustru

inkom ned ved för att elda, fann hon, till sin

förskräckelse, den döde sittande i kistan och till-

talande henne. Hon svimnade; men en gosse, nå-

got modigare, hvilken, inkommen, nu i sin ord-

ning tilltalades, med befallning att framlemna un*

derklåder och tofflor, räckte bäfvande hvad gub-

ben begärde, och upplyste honom på förfrågan,

att han stått lik. Man hjelpte honom ur kistan,

påklädde honom, och han lefde ännu till d. 2
Febr. år 1666. Händelsen lär likväl hafva ver-

kat på hans eljest sträfva sinne, så att han skytt

menoiskors sällskap, blifvit tyst och fåordig, samt

dagligen förrättat sin andakt vid en sten, hvil-

ken ännu lärer visas vid Nibble gård i Tillbergs

socken, der han bott. "Man har berättelsen från

den omnämnde gossen, Olof Larsson, hvilken lef-

de som kyrkovaktare i Tillberga år 1737. Löjt-

nant Färlings likfana förvarades ännu år 1738 i

kyrkans sakristia.

Piirlttr, en socken, med Strö, belågen i östra

Gömge härad och kontrakt af Cbristianstads län

och Lunds stift, J mil N.V. från Christianstad.

Socknen består af 43 £ mtl. och år ett alternativt

regalt och patronelt pastorat Patronat-ratten till-

kommer ägaren af Aroslö/s säteri. Den har 1,458

invånare på en areal af 8,146 tunnl., af hvilka

1,220 äro sjöar och kärr. Adr. Christianstad.

rärme eller aTOriaa. Se: Döpeise.

nTlire, ett härad i Malmöhus läns 4:de fögderi, in-

nefattande tillsammans 18 socknar, nemligen: Wan-
stad, Tolånga, Rödinge, Ramsåsa, Söfde, 1 Ilstorp,

Björks, Löfvestad, Ofved, Worob, Braadstad, Å-
suro, Kärrstorp, Frenninge, Wollsjö, Westerstad,

Östraby samt Långaröd, bestående af tillhopa 304£
mtl. med 17,717 invånare på en areal af 122,172

tunnl., af hvilka 3,864 utgöra sjöar och kärr. In-

om detta härad finnas stora och vidlyftiga bok-

och ekskogar nästan i hvart enda byhem, och

hvaraf virket, jemte spannmål, kreatur, viktualier

samt brännvin utgöra de väsendtligaste alster, som
ortens allmoge kan afsätta för sin bergntng och till

anskaffandet af nödvändiga köpmannavaror, hvaraf

den begagnar sig lika sparsamt, som allmogen i

Frosta härad. iOädedrägten är med ganska obe-

tydliga förändringar lika med sistnämnde härads

invånare, hvilket likaledes gäller om uttalet och

kfnadssättot. Af insjöar åro WowUhJö*, Söfét-

75
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sjön, Snogekaims-sjön och EUesiasjön betydligt
De ansenligaste sätesgårdarne åro Söfdeborg och

Ofbedsktosler.

JF*vm 9 ett kontrakt af Lands stift innefattande föl-

jande socknar och annexer: Wanstad med Tolånga,

Rödinge med Ramsåsa, Söfde med Blentarp*, Ills-

torp med Björka, Ldfvestad med Fogeltofta, Öf-

ved, Brandstad med Åsum, Freoninge med Woll-

sjö, Womb med Weberöd, Kärrstorp, samt We-
sterstad med östraby. Dessa 20 socknar höra alla

till Malmöhus län, utom Fogeltofta och en del af

östraby, som tillhöra Christianstads län. De bilda

11 pastorat, af hvilka 2 äro reg. 3 kl., 2 kon-

sist. 2 kl., 4 koosist. 3 kl., 2 patron. 2 kl. och

1 patron. 3 kl. samt hafva 20,700 invånare.

Vttrsknlnaj kallas den operation , hvarmedelst tack-

jern förvandlas till smidigt eller stångjern, och

hvarvid en del af dess kolbalt bortbrännes, på be-

kostnad dels af blästerluftens dels af jernozidnlens

syre uti den s. k. fårskslaggen.

VåUaberg;» en socken med Kållered, Röda, Frö-

lunda och Askim, belägen i Askims hårad af Gö-
theborgs och Bohus län, södra kontraktet af Gö-
tbeborgs stifts domprosten, J mil 8.S.O. från Gö-
theborg. Kyrkan, af gråsten, är mycket gammal
och tillbyggd år 1690. Tillika med prostgården

härjades och plundrades den af Danskarne år 1577.

1 kyrkan finnes en synnerligen märkvärdig graf, bvar-

est lagläsaren i Elfsborgs län And. Torkelsson hvilar,

jemte sin hustru. I socknen märkas: Lunnagdrd,

ett hemman kr. skatte, med vackra åbyggnader, af

hvilka de flesta äro . uppbyggda af landtmätaren

Åstrand. Efter honom köptes det af amiral de Frese

,

hvilken sålde det till grosshandlaren D. Mitcbel,

hvilken härstädes låtit anlägga vackra trädgårdar.

Nämnde Mitchel ligger begrafven vid en kulle på
gårdens ägor. Efter honom köptes stället af framl.

John Hall. Sedan af kamreraren Winberg, och
tillhörde derpå handlanden Jacobssons enka. Åby

frälsegård, 1£ hemman. Har tillhört direktör Hol-

terman, kammarjuokar Ulfsparre, bryggaren Lei-

ditz och grossh. Paul Melin. Gunnebo, 1 mtl.

frälse, £ mil från Götheborg, har ett utmärkt

vackert läge och 4 större trädgårdar. Har till-

hört John Hall. Är anmärkningsvärdt för de gä-
sters skull, som här vistades år 1808: konung Lud-
vig XVHI:s gemål, drottningen af Frankrike, Marie

Josephine Louise af Savoyen, hvilken, tillika med
hertiginnan af Angouleme, Marie Theresia Char-

lotte, anländt till Götheborg, för att begifva sig

till England. (Om dessa furstinnor jemte flere per-

soner af den landsflyktiga kongl. familjen, se Gö-
theborg). öfverstinnan Marianne Ehrenström (se

detta ord), hvars man då var kommendant i Gö-
theborg, tillställde, tillika med flere andra fruntim-

mer, en goaté på Gunnebo, hvars ägarinna, enke-

fru Hall, då var frånvarande. Man ville för den

kongl. familjen visa stället, som då var i sin na-

turliga fägring och förskönadt genom de begge

namnkunnige konstnärerne Desprcz och Sergéll.

Gunnebo är nu mera blott en ruin af hvad det for-

dom varit. Lagklarebäck
,

landtegendom
, £ mtl.

frälse, är väl bygdt, har utmärkt vackert läge,

storm trädgårdar, drifhms, löfskog och fiske. Dtt

tillhörde 1830 grossh. N. F. Wahlberg. MötnéUs
manu/aktur-verk

,
privilegieradt år 1823, tillhörigt

handelshuset Ludendorff
, Ungewitter ét komp. Möb~

dain, en större by, bebodd af 7 till 800 perso-

ner, är märkvärdig för dess vattenfall och mångt
inrättningar. Här finnes 31 qvarnar, 3 oljesla-

gerier, bomulls-fabrik, tillhörig grosshandlaren 6.

F. Henning och Göthuka förbundets friskata, i

hvilken öfver 100 barn undervisas. Skolhuset it

skänkt år 1824 af öfver-direktör Norberg. I sock-

nen finnes dessutom ett stort skolhus, skänkt år

1782, tillika med ett kapital af 500 R:dr, af di-

rektör Holterman. Socknen är prebeode-pastorat

af 1 kl. Den innefattar 50 £ mtl. och har 2,190
invånare. Dess areal utgör 11,919 tunnl., af hvil-

ka 520 äro sjöar och kärr. Adr. Götheborg.

VKetedmit kallades
,
enligt Olaus Magni , den ford-

na plägseden vid brudvigsel, att, under ringens

påsättande, de närmast brudparet stående ogifta

männen slogo hvarandra med knytnäfven på ryg-

gen for att befästa akten, i likhet med det som
brukade iakttagas vid en riddares dubbning.

VtUtepeniiKiia> Se: Städsel

VKtitinaj (Ixodes), ett slägte af de spindelartade

djurens (Arachnidae) fjerde ordning. De dithöran-

de djuren äro i vanligt tillstånd ganska små; mea
då de hafva öfverflöd på näringsmedel uppsvälla

deras mage till många gånger större rymd och

liknar ett bär, b vartill djurets öfriga kropp utgör

likasom fruktfästet. Deraf märkas hos oss isynner-

het Fårfästingen (I. ovinus), hvilken uppehåller sig

på får, i hvars hud den borrar sig fast och suger

sig fulfcmed blod, är till färgen gråsvart, eller

röd, och blir, då den uppsvällt, stor som ett enbär.

Hundfästing eller flott (1. caninus), hvilken egentligen

uppehåller sig på hundar, men, likasom den fore-

gående, äfven angriper menniskan, är något mindre

än denna och grå till färgen, samt liknar en liteo

ärl, sedan den sugit sig full af blod.

VftUtnlnajaftt. Se: Brudköp.

VåUtoinffar fnnnos i Sverige ifrån medeltiden, då

magnatcrne i riket befastade sina slott och utver-

kade åt sig i privilegierna rättighet dertill. Dessa

befastade slott byggdes vanligen i fyrkant, med
rundlar och torn i hörnen, samt, isynnerhet från

konung Erik XlV.s tid, med ett slags bastioner eller

s. k. pastejer. Dessutom begagnades en art fasta

staketet eller plankverk, hvilka stundom funnos flera

till antalet, det ena utanför det andra. Innanför

fastningarne brukades s. k. bolverke, af samman-
fogade väggar, der mellanrummet fylldes med hårdt

hoppackad jord. Någon serskildt ingeniör-korps

fanns ännu ej på Gustaf n Adolfs tid. Han hade

den tiden emot Danmark gränsfastningarne Kalmar,

Elfsborg och Jönköping-, emot Ryssland : Kexholm,

Nöteborg, Ivangorod, Dorpt, Nyhusen; emot Po-
len: Riga, Kockenhusen, Neumunde, utom smärre

befastade slott i Lifland eller så kallade Hus.

De Preussiska sjöstäderna voro äfven befastade,

och Waxholm fanns redan då. Norrköping hade

Johaanisborgs fästning, och Nyköping var ej hoiler
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obeföstadt På Mörkön och vid Dalarön gjordes

befästningar till Stockholms forsvar. Äfven in i

landet fonnos fästningar, såsom: Agaaelm, Borg-
berg, Broborg, Kkholm och Ringanäs i Upland,

Agnebolm, Billingsborg, m. fl. i Westergöthland,

Ivarsudde och Bolmsö i Småland, Borganas i Da-
larne, Dofveskans i Jemtlaud, Etlaborg i Öster-

götbland, Falkenborg i Halland, Faxaholm i Hel-

singland, Nöckaborg, Gullbergs och Elfsborgs i

Bohus lan, Saxaholm i Wermland, m. fl. No mera

har Sverige sina vigtigaste fästningar i Carlskrona

,

Carlsten, Carlsborg; den sistnämnde ensam i sitt

slag, en fästning midt i landet, grandad med af-

aeende på ett eget försvarssystem, centralforsva-

ret. Sveriges fästningar bafva, enligt en år 1843
ntgifven tablå, från år 1810 till 1844 kostat sta-

ten 2,655,529 R:dr B:ko; hvaraf Carlsborg ensamt

1,391,207 R:dr, Kangsholms fästning 760,027 R:dr,

befästningen emellan Waxholmen och Fredriksborg

264,000, Carlstens iståndsättände 141,295 R:dr,

Hästholmen och Getskär 60,000 R:dr, &c.

aVttdde ©dt Döde. Så vida ett ökad t antal af

födde kan ådagalägga, att ett land befinner sig i

ett beständigt framåtskridande blomstrande till-

stånd, är Sverige visserligen ingalunda vanlottadt
Detta tillstånd måste i viss mån äga rum, ty det

år ej geroa möjligt att en ökad folkmängd kan

tillkomma, utan att landets odling tilltager, bvar-

igenom 1 i fsuppehälle beredes for ett större antal

människor, eller ock att industrien gjort sådana

framsteg, att det som felas i landets egna tillgån-

gar, kan hemtas från andra orter, for att under-

hålla den ökade folkstocken. Granskningen af skä-

len till det ökade antalet af födde i de serskildta

länen hörer ej till omfånget af detta arbete. Vi

inskränka oss till upplagandet af en jemförelse af

födde och döde under en tiderymd af tio år.

Stockholms län och
•tider
tipsad d:o ......
.Södermanlands d:o . .

östergötMaads d:o . .

Jönköpings d:o ....
Krooobergs d:o . . .

Kalmar d:o

Ciottlands d:o .....
Blekinge d:o
Christianstads d:o . .

Malmöbos d:o ....
Hallands d:o
Götheborgs d:o . . .

Elfsborgs d:o

Skaraborgs d:o ....
Wermland» d:o . . . ,

Iferikes d:o
Wattmanlauds d:o . .

Kopparbergs d:o . • .

Gefleborgs d:o . . . .

Westeroorrlands d:o

Jämtlands d:o . • . •

Westerbottens d:o . .

Norrbottens d:o . . .

Födde.
1834. 1839. 1843.

3.36i

3.394
6o58
4,5ia

4.106

5,7T9
1,081

2.785

5394
6,86a
3.o65

4,609

6,929
5,;64
6.247

3,858

2.5o8

3.691

2.543

M07
1.046

1.804

1.465

3.076

2,072
3,c

5,6

4*<*25

3.87,

5.7o5

920
a.738
4.965

6J42
2448
4.192
5,74i

5,o45

5,414

3.574
2352
3.226

2,234

975
».775

1.379

3.25/,

249X
3.5oi

6.363

4.622

4.1.

6366
1,139

3.197
5,32o

7.438

2,854
5,n6
6,698

5378
6,3 1

3,988

2.Ö96

3,oi3

2,800

1 .23c

2,26:)

1.672

Döde.

1834. 1839.

2.947
i.8o5

2,231

3,764

2.53y

2,239
3.533
668

i,654

2,685
3,5io

1.837

5,«83

5.353

3^69
3428
2,3oi

1.966

2$7
1,623

1.665

535
i.o45

925

2,522

2.I02

t-97i>

3,761

2.645
2,3l 1

3,438

694
1,571

3.147

4.358

2,270
3,3o3

4.882

4.108
3,843
2,683

'»9*0

4,955
2,0 1

2

1,862

1. 118

1,265

1843.

2,55o

1.809

2.633

4.839
3,072
2.4*5

4.096

7&6
2.168

3354
4.981

335i
4.9M
4.o5i

4.252

2^53
»•029
3.o59

2.001

».789
661

985
t.008

Somna I91.616 82.995 9t).i54|6o.oi2 63,497 69.1 15

Sammanräknade nativiteten under dessa 3 år af de-

cennium 1834—1843 har således med 81,141 per-

soner öfverstigit mortaliteten. Antalet oäkta barn

har för da fem åren 183V— 1843 uppgått till

37,590, hvilken summa visar ett medium af 7,518
oäkta födas for hvarje år, af hvflka en fjerdedel

tillhör Stockholms stad ensam. Antalet dödfödda
uppgifves bafva varit:

I Stockholm äkta
— — oäkta

I öfriga städerna äkta
— — oäkta

På landsbygden äkta
— — oäkta

1 hela riket åkta
— — oäkta

1839.

74
90
159
69

2,219
271

2.452

430

1840.

82
102
195
60

2,426
304

2,703

4G6

1841.

90
96
188
73

2,339

301

2,617

470

1842.

75
76

207
69

2,480
315

2,762

460

1843.

80
92

188
71

2,502

291
2,770
454

Det visar sig således särdeles anmarkningsvärdt

,

att då i Stockholm de dödföddas antal af oäkta

säng öfverstiger dem af äkta säng, utgöra de oäk-
ta dödfödde i de öfrige städerna blott omkring en

tredjedel och på landsbygden allenast tolftedelen

emot de dödfödda af äkta säng. — Bland barna-

föderskor 1843 räknades t åldern

Stock-

holm.
Öfriga

städer.

Lands-
bygden.

Summa.

Emellan i5—?o år

20—25 år

a5—3o år

3o—35 år
- 35—4° ^r

4o—45 år

45—5o år

Öfver 5o år

56
549
968
769
492
148

1

'-

88
992

1,924
1,747

1,188
518
70

1,251

13,531

24,554
23,720
17,761

9,200
1,433

31

1,395

15.072
27.446
26,236

19,441

9,866

1,516
31

Summa
| 2,995 6,527 91,481 101,003

Ibland dem hade 1,341 nedkommit med tvillingar

och 17 med trillingår. — Dödlighetens förhållan-

de år 1843, i hänseende till åldern visar sig störst

bland barn under i års ålder, hvaraf:

i Stockholm . . .

i öfriga städerna

på landsbygden .

Emellan 1 oeh 3 år:

i Stockholm . . .

i Öfriga städerna

på landsbygden .

Åkta. Oäkta.

397 564
837 327

. . 12,723 1,199

13,723 2,084

134 85
354 66

. . 4.212 295

4,700 446

15,807

5,146

Såsom bevis på
#
ovanlig fruktsamhet torde förtje-

na anmärkas, att en ung bondhustru, i Juli må-
nad 1846, i sin första barnsäng nedkommit med 4

stycken vid födelsen lefvande och, med undantag

af deras litenhet, i öfrigt välskapade gossebarn.

Tre af dem afledo kort derpå. Den fjerde lefde t

tvenne dagar.

Föd mil* Ur, •» folder Ja* dig I Åttas

(n&atm) &r 9 ett ordspråk, hvarmed betecknas,

att man gerna tager det säkra för det osäkra, el-

ler, att sedan ögonblickets förlägenhet blifvit af-
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hjelpt, Wir nan möjligen i tfflfllto att understöda

ifven andra.

aVOgderler* Dessa till Sveriges administrativa in-

delning hörande landskaps delar, utgöra till anta-

let 113, af hvilka Stockholms lin innefattar 8 fög-

derier, tJpsala 6, Westmanlands 7, Södermanlands

4, östergöthlands 8, Jönköpings 6, Kronobergs 4,

Kalmar 6, Wisby 2, Blekinge 2, Christianstads 4,

Malmöhus 5, Hallands 4, Götbeborgs oeh Bobos 5,

Elfsborgs 6, Skaraborgs 5, Nerikes 4, Wermland

5, Stora Kopparbergs 7, samt Gefleborgs, Wester-

Norrlaods, Jemtlands, Westerbottens och Norrbot-

tens län hvardera 3 fögderier.

Vttglare» var, nnder Carl Knntssons tid, benämnin-

gen på kanoner, med hvilka man sköt stenar. Ver-

kan af dessa föglare, äfvensom deras styrka och

lavettage, lärer likväl hafva varit högst ofullkom-

lig; emedan det förmälas, att den första och tredje

föglaren, som vid Stäkebocgs belägring år 1439

aflossades, hoppade ur lavetten
; på den andra sprang

kratkammaren.

FWlened, annex till Herljnnga, beläget i Kollings

härad af Elfsborgs län, 3 4 mil O.N.O. från Alingsås.

Kyrkan är af obekant ålder, ombyggd af gråsten

i början af 1770-talet. På kyrkogården finnas tven-

ne runstenar. Traditionen förmäler, att på bac-

karne söder om kyrkan, skall hafva stått ett

fältslag, emellan en konung Nyckel och fältherren

Falo eller Föle, hvari den förra stupat och Föle

af bytet föranstaltat kyrkans uppbyggande. Dessa

backar kallas ännn Nycktlbackarne och kyrkan Fö-

lened eller Fota. Man har »antecknat, att Falo af

Byrestad, en tapper Svensk man, blef slagen vid Föla

bro. Denna bro är slagen öfver ån Nossan , hvilken

flyter emellan kyrkan och Nyckelbackarne. En kull-

fallen sten på backen ger anledning till den för-

modan , att f&Hberren är begrafven härstädes. Rundt

omkring ligga flera stenar. Socknen innefattar 1 1

4

mtl. och har 375 invånare, på en areal af 2,245
tunnl., af hvilka 75 äro sjöar och kärr. Adr. Skara,

Guntorp.

Fftllnaje, en socken, med kapellenia Hotagen och

Frostviken, belägen i Jemtlands läns norra fög-

deri, samt dess norra kontrakt af Hernösands stift,

54 mil N. från Östersund. Jemte nämnde kapells-

församlingar, samt Fölinge och Ströms lappmärker,

15 till 16 mih från nämnde stad, innefattar denna

socken endast 10 mtl., på en areal af 1,078,110

tunnland, af hvilka 85,000 äro sjöar och kärr.

Fölinge var i äldre tider annex till Lits socken;

men skilj des derifrån år 1746. Den kallades då

äfven Fyliinge af den orsak, att då Lits sockne-

män idkade fiske uti de inom denna socken beläg-

na sjöarne Åckern och Löfsjön, fortsatte de detta

yrke i sjön vid kyrkan, för alt fylla sina käril,

bvaraf sjön fick namnet Fyllingen ; men i följd af sin

betydligt aftagna fiskrikhet benämnes den nu stun-

dom : Tommingen. Kyrkan , af träd och försedd med
torn, uppfördes år 1815. Folkets näring är åker-

bruk och boskapsskötsel. Dess seder äro enkla,

klädedrägtea allvarsam, mest af egen tillverk-

ning. — Barnsöl hålles ej här och ej alltid

graföl. Vid bröllop förekomma inga ovanliga ce-

************* HmlsjdL

retnoaier. Högtiden aktas vanligen efter 2 högst

4 dygn med gengåfvor af de nygifta till gäster-

na. Dessa gåfvor, som utdelas vid sista målti-

den, bestå vanligast af band och en näsduk eller

nattkappa, som skänkas bvar och en. Närmaste

fränder erhålla större gåfvor, såsom band, lintyg

och strumpor åt föräldrarne. Dessa gåfvor erhål-

la på sina ställen namn af TMe, och förutan hvil-

ka intet bröllop kan firas. Då detta Töle fraan-

bäres, såsom ett tecken till uppbrott, skingras

sorgen öfver skillsmessan med några polskor. —
Folkmängden i denna socken utgör 1,400 personer.

1 hela pastoratet: den Svenska 2,300, den Lapp-
ska 352 personer. Socknen håller, jemte Hotagen,

9 mil i längden. Adr. Östersund.

rftlHngaO, en sätesgård om 2 mtl., i Kisa socken

af Östergötbland, med underlydande såg och qvärn.

Har tillhört slägterna Stjernfelt, v. Goltz, Örnflycbt,

Grubbe, Drake och Helvegh.

Vttleebo, j- mantal, beläget i Elmeboda socken i

Småland , är märkligt endast derigenom , att näat-

deman Pehr Nilsson dog derstädes 1 842 i den hö-

ga åldern af 102 1 år. Hans ena syster bada dött

104 år, och hans andra 105 år gamla,

rftnater (af det Latinska ordet fenestra). År 1789

lades bevillning på fönsterlufter, antingen rummea
voro uthyrda eller icke. I Stockholm och Göthe-

borg erlades 8 sk. B:ko för en större fönsterluft,

för medelmåttiga 5 sk., och 2 sk. för de minsta.

I andra klassens städer betaltes 4 sk. B:ko för de

största fönstren, 3 sk. för medelmåttiga och för de

minsta 2 sk. Ståndspersoner på landet erlade i\
sk. för bvarje fönsterluft, och allmogen betalte en-

dast 6 r:st. för hvarje sådan.

IWr katten Hll England, han jamar aln-

dock. Med detta gamla ordspråk betecknas, att

vanan är svår att öfvervinna.

Vöra» annex till Persnäs, beläget på Öland i dess

norra mot, 6 mil N.O. från Kalmar, 2| mil N.0.

från Borgholm och hör under Kalmar län. Kyr-

kan, af sten, var gammal och liten, med 2 torn,

märkvärdiga för sina rum och celler, hvilka fordom

begagnades till convivii-bus, eller gästrum för kring-

vandrande munkar. Den nedrefs år 182S, då en

ny byggdes. Nära kyrkan står ett stenkors, vid

Grönslunda by bautastenar, ocb på Pjukeberget en

stensättning. Vid Föra by bar man, för några år

sedan, funnit i jorden ett horn, fylldt med 2 till

300 silfvermynt. Föra och Kärholms hamnar äro

belägna utanför Djurstads by i denna socken. Är
1616, d. 27 Nov., utfärdade konung Gustaf II Adolf

el t plakat för allmogen i Föra socken, att segla

på utrikes orter, med sten och trädvirke, m. m.

Sockoen innefattar 20 mtl. med 729 invånare. Dess

areal utgöf 7,359 tunnl., af hvilka 15 äro sjöar

och kärr. Adr. Borgholm.

IWrneredelse-helnjd. Uti ärkebiskop Nikolai

Ragvaldi bref, skrifvet år 1447, talas om en helgd,

som han kallar /estum parasceves, eller tillredelse-,

förberedelse-helgd, hvilket ord de gamle hafva bru-

kat, både i allmänhet för bela nio veckors faste-

tid, ifrån söndagen Septuagesima till påsk, såsom

ock serskildt för påskaftonen, hvilken äfven i sfcrif-
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ta» kallas förberedelse-degen. Under denna tid kal-

va gästabud varit förbjudna, tvifrelsutan för dal

stora "brudebång och hofT, som fordomdags bra-

kades, och son ej kända öfvevonsstämma med
en fastetid, bvilken åkalla vara tytt ock sorglig.

Denna beredelsa- eller lastatid innehöll följande

Unda helgdagar: faatlage-söadag, nridfasto-edadag,

palmsöndag, askonsdag, sharthorsdag, långfredag

och påskafton.

VOrber*;, en bondgård i Råfsnnds socken af Jemt-
lands lån, såges varit en skans och kungsgård i

drottning Margarethas tid, och skola ortens invå-

nare ånnn år 1410 dit erlagt sin skatt.
*

n?6>*-0n. Dermed förstår man bönen, som på pre-

dikstolen falles för konung och rike, rikets ständer,

krigsmagten , m. m. Dessa åtgöra offentliga förböner

och skiljas från enskildta , eller för de sjnka i för-

samlingen. Förböner för aflidne antydas i run-inskrif-

terna såsom en nufvudsak, och omformälas mer eller

mindre uttryckligt på de flesta runstenar i Sveri-

ge. Någon gång ålägyes den förbigående beståmdt,

att för den aflidne bedja paier nötter, (fader vår),

o. s. v., hvilket oftare förekommer på andra slags

ristningar; men vanligast tages ett sådant förebed-

jande för en allmänt känd och bruklig sak, och
vandraren anmodas endast att läsa inskriften, hvilken

ej sällan innehåller en till den aflidnes själahugnad

förestafvad bön, t. ez. God bjelpe honom, Gud
hjelpe anden och själen, God lide själen, Gud ber-
ge hans ande, God göre miskund, Herren Gud hjel-

pe hans själ, Jesus Kristus bjelpe (lide) hans ande
och själ, m. m. d., igenom hvars uppläsande man
uppfyllde hvad som åsyftades, d. ä. falide en för-
bön för ristningens föremål. Häruti igenkännes lätt

katholska öfvertygelsen om den lyckliggörande ver-

kan af de lefvandes förböner för den aflidnes själ,

jemte det kristna tidehvarfvets anda i bönerna. All-

deles otvifveJäktigt äro dessa böners ursprung an-
gifvet af sjelfva inskrifterna, då der äfven läses:

Gnd bjelpe hans och alla kristnas anda. — Att
falla förbön för den som öfvertrådt duells-plakatet,

är strängt förbjudet.

kTOrdel af bo kallas i arfslagarne den rättighet,

som man och hustru äga, att, ur oskiftadt bo,
nar den ena maken aflidit, uttaga en viss del så-

som sin förmånsrätt Sådan fördel får ej öfver-

stiga ^ af boets lösören, och erhållas endast ur

den lösa egendomen. Likväl, om boet är fattigt

kan fastoinga-ringen tagas, jemte den dagliga sän-

gen och nödiga gångkläder, äfven om detta skul-

le öfverstiga ^ af det hela. Först sedan fördel

är tagen kommer giftorätt i fråga. — Bland all-

mogen kallas ock att taga fördel, när föräldrarna

afstå egendomen åt sina barn, emot vissa förbehåll

nnder sin återstående lifstid.

*7*rdeU-kemMMMft. Se: Löninge-kemman.

PåtotYMou» (bergsm.-teno), såges om an gång,
malmfält eller sköl då den sprider sig i åtskilliga

granar, otler s. k.tdrummer, hvilka aatiagen kolt

och håHet förlora sig eller ock efter an viss

sträcka åter förena sig och samlas till an gång
såsom förut.

**** betyder i det äldste språket sjö, ock finnas

ännu qvar såsom nornan proprinm i en liten, sö-

ner om Upsala belägen sjö, som bildas af"dan der-

efter benämnda Fyria-åns utvidgning. Fordom har

troligen detta^ Före sträckt sig vidare omkring och

ända opp till Upsala, hvarpå stadens gamla namn
Arös ((mynning) tyckas vara bevis, utmärkande att

ån hår haft sitt utlopp i sjön (Föret). Slätten på
ömse sidor om ofvannämnde å och sjö heter äf-

ven Fyris-vall (sjö-ängd). Uti etymologiskt hän-

seende sammanhänger före med fjord, fjärd, fyrd,

fror, m. nu, hvilka alla beteckna sjö.

Varastlmsjs- och aWkerfcete-ahteau Då Gustaf

III gjorde sin revolution och förelade ständerna

den regeringsform han uppsatt, hade han dervid

begått det väsendtliga misstaget, att afbända sig

rättigheten att ensam börja krig, hvilket han ej

kunde göra utan ständernas samtycke. Det är obe-

gripligt, att faran af en sådan inskränkning i bvarje

styrelses oundgängliga prerogativ kunnat undgå

hans skarpsinnighet Då han icke desto mindre

trodde sig böra nyttja tiden, för att år 1788 bör-

ja kriget mot Ryssland, och sådant af de miss-

nöjde begagnades såsom ett skäl till stäropliogar

emot honom (se: Anjata-förbundet) , sökte han godt-

göra detta misstag, och på den riksdag, hvilken

sammankallades år 1789, föreslog han en s. k.

Förenings- och Säkerhetsakt , hvilken utgjorde en

fyllnad till 1772 års regeringsform. Den möt-

te, isynnerhet på riddårhuset, ett häftigt motstånd,

- hvilket besegrades endast genom list. och våld, då

åtskilliga af de häftigaste oppositiousmännen häk-

tades , samt de andra lockades och öfvertalades att

antaga akten. Den är daterad d. 21 Febr., men
stadfastades af konungen först d. 3 April, med det

tillägg, att alla domare och embetsmän under tro-

mans värdighet ej skulle kunna afsättas, utan efter

ransakning och dom, och adelns landtbönder del-

taga i skjutsniogs-besväret. Sjelfva akten är af

följande innehall:
n
l) Konungen skulle vara en arf-

konung, med full magt att styra, freda, frälsa och

försvara riket, börja krig, sluta fred och förbund

mod utländska magter, göra nåd, återgifva lif, ära

och gods, förordna, efter dess godtfinnande, om
alla rikets embeten, som borde besättas af inföd-

de Svenske män, samt skipa och handhafva lag

och rätt. De öfriga riksvårdande ärenden skulle

skötas på sätt konungen nyttigast syntes. 2) Alla

nndersåtare ägde, att, under lagens kelgd, njuta

lika rätt, bvårföre också konungens högsta dom-
stol, der alla justitie-ärender afgjordes, borde ba-

stå af både frälse och ofrälse män. Höge och läge

skulle blott vid laglig domstol kunna dömmas. 3)

Alla stånden skulle äga lika rätt att besitta och

förvärfva jord; dock skulle ridderskapet och adeln

bibehållas vid sina gamla rättigheter att äga oeh

besitta säterier, rå- och rörs-, samt de i Skåne,

Balland ock Blekinge, så kallade insockne-bemman.

Allmogen skulle äga rättighet till skatteköp af

kronohemmaa, aamt Ull deras säkra besittning. 4)

Rikets höga och förnämsta ämbeten, jemte hefembe-

ten, vore ridderskapet och adeln förbebållne; men

alla öfriga embeten ock tjänster, högre eller lä-

Digitized by



594 WMwtmMåé

gre, kunde besättas ned personer, utan afseeaée

på börd eller serskildt stånd. 5) Svenska folket

skulle äga en ostridig rätt att med konungen råd-

slå, jemka, afslå och öfverenskomma om hvad som
till rikets underhåll funnes nödigt. 6) Vid riksda-

gar skalle inga andra ämnen förehafvas, än de

som konungen proponerade, på sätt som före 1680

varit vanligt. 7) Stånds-privilegierna stadfästades

i allt, som ej stridde emot denna säkerhetsakt. 8)

Denna förenings- och säkerhetsakt skulle af alla

Sveriges konungar, vid deras äntrade till regerin-

gen, egenhändigt undertecknas, aldrig kunna un-

dergå någon den minsta förändring, samt, i hän-

delse af konungahusets utgång, äfven tjena till

rättesnöre för den konung, som blefve vald. 9)

Regeringsformen af 1772 skulle oförryckt vara be-

ståndande i allt hvad som icke genom denna akt

blifvit ändradt." Om man uppmärksamt genomlä-

ser denna handling, skall man finna, att 1772 års

regeringsform derigenom icke var upphäfven, utan

blott modifierad, samt att den tillägger konungen

föga mera magt, än han äger genom nu gällande

grundlagar. Den väsendtligaste inskränkningen i

ständernas rättigheter låg deruti, att vid riksda-

garna endast konungens propositioner skulle blifva

öfverläggningsämnen; men då de hade qvar beskatt-

ningsrätten, var denna inskränkning i sjelfva ver-

ket icke så betydlig, som den först torde synas.

F*0r , laga. Lagen stadgar , att den som blif-

vit lagligen stämd, skall å utsatt dag infinna sig

för rätten, så vida han ej har förfall. Bland så-

dana förfall , dem lagen gillar äro : om man befinnes

sjuk; om man blifvit uppbådad, eller är bortrest i

konungens och rikets tjenst; om man sitter i häk-

te; om man hindras af fienden, eller annan fara,

vådeld eller valtoflod; om man är ifrån sina sin*

nen; om man eller hustru, barn eller föräldrar dö

den tid då man bör inställa sig för rätten, samt

om man förut blifvit stämd till annan rätt, att sva-

ra å samma tid. Äfven andra förfall kunna gifvas,

hvilka domaren äger att pröfva. (Se vidare: Rät-
tegångs-balken, 12 kap.)

Vfrrfallet kallas i de norra länen den ofarbara ti-

den om böst och vår, då sjöar och kärr hvar-

ken bära eller bryta, såsom det uttryckes.

Wrralnknlnn; så väl af varor i handel, som af

mynt, dokumenter och underskrifter är belagd med
straff, såsom en vanärande handling. Det heter

derom i Handels-balken , att förfalskning af gods

är såsom annan tjafnad. Samma lag äger rum när

mått och vigt förfalskas. Mindre grader af för-

falskning inträffa, om en person sätter på sin vara

annan tillverkares namn, o. s. v., för hvilket fel la-

gen stadgar böter. Att förfalska myntet är belagdt

med ärans förlust, fästningsstraff och dessförinnan

fängelse vid vatten och bröd, eller spöstraff. Li-

kaså straffas med spö- eller risstraff, eller vatten
1

och bröd, den som utprånglat falskt mynt. Förfalsk-

ning af konungens namn ocb insegel medför årans

förlust och kroppsstraff. Ärans förlust ocb böter

drabbar förfalskaren af annor mans namn och si-

gill, o. s. v. Före utfärdandet af kongl. kungö-

relsen d. 8 Juli 1818, angående ersättning för den

•om upptäcker förfalskare eller efterapare af rikets

sedelmynt, stadgades, att för upptäckandet af en

efterapare af bankens sedlar skulle erhållas en be-

löning af 40,000 daler kopparmynt, eller 2,222

R:dr 10 sk. 8 nst. B:ko, och för upptäckandet af

riksgälds-sedlars efterapare 1,000 R:dr R:gs. Der-

emot stadgades ingen vedergällning för den, som
upptäckte de förra sedlarnes förfalskare och för

de senarcs berodde sådant på en godtycklig pröf-

ring» eJ heller var någon belöning utföstad för den

som tillrättaskaffade utpråoglare af nämnde begge
sedelslagen. Sedan riksgälds-kontorets sedlar nu-

mera fflke emottagas i handel eller vandel, har na-
turligtvis stadgandet beträffande dessa förfallit. Så-
som belöning för den, som upptäcker förfalskare

eller efterapare af rikets ständers bankosedlar, skall

banken utbetala, enligt ofvannämnde kungörelse,

1,000 R:dr B:ko till den, som å bar gerning gri-

per och till allmänt förvar aflemnar, eller bos ve-

derbörande angifver och med lagliga bevis öfver-

tygar någon, att hafva efterapat, samt 500 Ralr

för enahanda åtgärder med» förfalskare af berörde

sedlar. Halfva beloppet af nämnde belöningar tiB-

erkännes angifvaren , om den tilltalade endast i dea

mån blifvit om det angifna brottet öfvertygad, att

domaren pröfvar skäligt lemna saken till framti-

den. Kunna emot den angifne ej fulla bevis an-

skaffas och han således ej fallas åt saken, men

angifvaren använd t synnerlig möda eller kostnad

för den afgifnes upptäckande, åtnjuter den förre

en i förhållande dertill lämpad vedergällning, från

10 till 100 R:dr. Slutligen utfåstes en belöning ni 50

till 100 R:dr åt den, som upptäcker utprånglare.af

efterapade eller förfalskade bankosedlar, och emot

densamma företer sådan bevisning, att han för gär-

ningen till ansvar fälles. Öfver angifvarens rätt

till de stadgade belöningarnes erhållande skall do-

maren alltid utlåta sig.

Författare är, enligt Svensk lag, ej forpligtad

att å tryckt skrift låta utsätta sitt namn. Men an-

tingen ban vill vara okänd eller ej, bör han lem-

na boktryckaren en förseglad namnsedel, innehål-

lande hans namn och hemvist, med påskrifvet be-

tyg om dessa uppgifters rigtighet, af tvenne på or-

ten väl kände , inom Sverige boende , Svenske mod-

borgare, hvilka det åligger författare-ansvar, i

händelse författarens namn befinnes origtigt upp-

giftet, eller i sedeln saknas, eller han utan laga

förfall från svaromålet uteblifver. Den som utgif-

ver utländsk mans arbete eller öfversättning, bar

enahanda rättigheter, pligter och ansvarighet som

författare. Hvarje skrift är författarens eller hans

rätts lagliga innehafvares egendom. Men så framt

denne senare eller författarens arfvingar icke inom

20 år från hans död begagnat utgifningsrätten , if-

vensom i händelse ett sådant begagnande icke af

dem inom hvart 20:de år förnyas, står det hvar

oeb en öppet att från trycket utgifva författarens

efterlemnade skrifter. Den som eljest trycker el-

ler eftertrycker skrift, utan författarens eller rätta -

innehafvårens skriftliga tillstånd, mister upplagan,

eller böter dess fulla värde, hvilket är ägarens en-

sak. — Hvar och en, som författat någon besvärs-
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eÖer eosökningsskrfft, då sakägare* ej bar förstått

att uppsätta densamma, åligger att derunder låtta

aitt namn, hemvist ocb syssla, förutan hvilket en

sådan skrift ej får antagas till pröfning, åfvensom

sakägaren bör, vid efterfrågan, gifva anvisning på
författaren, eller sjelf iklåda sig den plikt, som
kunde böra författaren åläggas. Äfven då sakäga-

ren framvist författaren, och denne blifvit fälld till

böter; men sedermera ej kan anträffas, blifva bö-

terne ottagne hos sakägaren.

n^Orrmttnlngmr. Sverige är troligen det enda

kristna land, der allmänna författningar, af bvad

innehåll som helst, kungöras medelst uppläsning

från predikstolen, under gudstjensteu. Detta bruk

år gammalt och bar, oaktadt mycket klagomål der-

öfver, ej kunnat afskaffas. Dess olämplighet, så-

som störande den religiösa andakten', är allmänt

erkänd, utan att det kunnat lyckas preste-ståndet,

att varda befriadt från detta göromål, hvilket ej

äger någon gemenskap med dess embete. Vissa

författningar uppläsas årligen, andra blott då de

blifvit utfärdade; och deras gällande kraft, så vida

ej någon viss tid i sjelfva författningen bestäm-

mes, räknas ifrån den dag, då de blifvit kungjor-

da i kyrkan. I sammanhang härmed står äfven pre-

sterskapets skyldighet, att vid kyrkorna förvara

exemplar af utkommande förordningar. Sådana
tryckas numera i en fortlöpande följd, under titel

af Svensk Författningssamling. Förut trycktes de

serskildt, erhöllo då namn af det kongl. årstryc-

ket, och äro för äldre tider sällsynta alt finna

samlade. Det s. k. riksregi st raturet, som förvaras

i kongl. riks-arkivet, innehåller för äldre tider,

ända tillbaka till 1500-talets början, afskrifter af

alla kongl. påbud. Serskildta författnings-samlingar

bafva tid efter annan utkommit, dels verkställda

af enskildta personer, dels på kongl. befallning.

Af förra slaget äro Schraedemanns s. k. Justitim-

verk, Stiernmans Samlingar af Politie och GBco-

nomi-förfatlningar, m. fl. samt Modées Utdrag nr

publika handlingar, hvilket börjar med tiden efter

Carl XH:s död, der Stiernman slutar,, samt går
till 1700-talet. Från denna tid åter Gnnes det s.

k. Årstrycket af författningar, som ifrån 1825 års

början utbyttes emot titeln Svensk Författnings-

samling. Denna utgifves nn i nummerföljd och
arktals, i den mån författningarne utfärdas.

u?5rajtf* f såsom medel att afdagataga menniskor,

medför, i sådan afsigt användt, samma straff som
andra mord. 1 anseende till sådant missbruk af

giftiga medel, men tillika med afseende på gifters

användande till andra ändamål, är deras försälj-

ning tillåten blott under vissa vilkor. Endast

apotbekare äga rätt att försälja arsenik och
blott emot läkares recept, eller åt bandtverkare,

bvilka i sin handtering behöfva detsamma, emot
magistratens intyg om behofvet deraf. Andra gif-

ter, de der stundom brukas för att utrota ohyra,

Ar ondast emot köparens skriftliga bevis försäl-

jas, och innenafvandet af arsenik, utan att* lofligt

bruk kan uppgifvns, är belagdt med böter, lika-

som olofligt försäljande deraf. Detta senare har

synnerhet ägt rum af gårdfari-haadlande; men med-

för för dem, enligt lag, utom böter, äfven för-

lusten af handelsrättigheten.

l?ttrn;IU»misj-eJ , nja mej, fiskögon, fans ögon
(Myosotis scorpioides), en mångårig växt, bvaraf

finnas tvenne arter, nemligen en med större ocb
en med mindre blommor, hvilka förekomma all-

mänt i riket på något fuktiga ängar eller gräs-

vallar, samt äro utmärkta för sina nätt bildade och
vackra blommor, men annars utan all känd nytta.

Vftrhyda kallas, att på bordläggnings-plankorna

npp till vattenlinjen fastspika tunna plåtar af kop-
par eller marin-metall, för att skydda fartygets

botten mot röta och mask. Hvarje plåt är van-

ligtvis 42 verktum lång, 15 tum bred och väger

8 skålprd viktualie-vigt, samt erfordrar 100 styc-

ken eller ungefar 1 skålp:d kopparspik. Det antal

sådana plåtar som åtgår till en förhydning, är un-

gefär lika med
fy

af produkten af fartygets stör-

sta bredd och längd i fot.

rorhftmfcttclcer, f&rliarclHaajder, äro vissa

böcker med kolumner, hvilka skola hållas af pre-

sterne öfver alla dess åhörare. I dessa böra de

anteckna så väl barnen som äldre personer till de-

ras ålder, dem som döpas, när någon dör, blir

gift eller afflyttar, alla vaccinationen rörande an-

teckningar, samt alla till församlingen inflyttade

personer till ålder, yrke, tjenstebefattning och

benämning, m. m.

Vttrlnsr, kallas den belöning i penningar, som kro-

nan består skeppare och besättningar å Svenska

kravel-fartyg, större eller mindre, såsom en upp-

muntran. Den utbetalas vid den tullkammare, der

lossning sker, af den tullafgift, som för fartygets

medförda last inflyter. Vid fart på Östersjön er-

håller skepparen 1 R:dr 16 sk., styrman 28 sk.

och öfriga besättningen, hvardera 21 sk. Från

de vid Nordsjön, Kanalen ocb Atlantiska hafvet

belägna Europeiska orter, far skeppare 7 R:dr 9

sk., styrman 3 R;dr28 sk. och det öfriga skepps-

folket, hvarje person 2 R:dr 42 sk. Från Medel-

aafvet ocb Levanten: skepparen 9 R:dr, styrman

4 R:dr 24 sk. och för hvardera af den öfriga be-

sättningen 3 R:dr 28 sk., allt banko. Når farty-

gen anlända från Wismar med endast spannmål och

ull, eller då införtullningen af medförda varor icke

uppgår till ett efter tulltaxe-bestämmelserna be-

räknadt värde-belopp af minst 300 R:dr B:ko, be-

stås skeppare ocb besättning, efter förra vanlig-

beten, ej någon föring, från hvilken förmån äfven

inhemska på klink byggda samt utländska fartyg

äro uteslutne,

varklarlnaj» Krletl. Man bar ansett, att sön-

dagen om Kristi förklaring infördes i tolfte århun-

dradet, af munkar. Andra göra den yngre, och

förmoda, att påfven Caliztns 111, omkring år 1455,
varit dess upphofsman. Vid sin kröning, år 1569,

gjorde konung Johan III, genom ärkebiskopen, den

författning, att Kristi förklarings fest skulle årli-

gen firas i Sverige på sjunde sondagen efter Tri-

nitatis. Kyrkolagen af år 1571 stadfastade det-

samma och kallade denna högtid Tran$to"r4ionit.

Upsala möte år 1593 gillade ock denna författ-

ning, ock uti 1686 års kyrkolag gjordes deruti
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ingen förändring, utan föreskrefs, alt på sjunde

söndagen efter Trinitatis skall predikas i högmesso-

predikaa on Kristi förklaring, ooh söndagens evan-

geliam afhandlas i aftonsången.

WrklKde. Denna kl&despersedel bör till kathol-

ska presterskapets skrud vid serskildta tillfallen och

begagnades af dem åfven i Sverige, nåder påfvi-

ska tiden, då prestea döpte något barn. Uti Vän-
dels kyrka i Upland fanns ett sådant förkläde, prydt

med äkta bvita perlor och stenar, samt små va-

pen af silfver. Det var endast 1 qvarter bred t

och ^ aln långt.

rorlags-föremlnnjen » Sveat»ka, stiftades d. 4
Dec. 1843 af bokhandels-förläggare, i ändamål att

förekomma de förluster, som dittills träffat dem,

dels genom bristande eller fördröjd redovisning,

dels geoom en ringare afsättning än den, som
bordt kunna väntas af bokhandlarne, samt att före-

komma anläggandet af för många boklådor, äfven-

8om att bestämma vissa redovisnings-terminer, flvar-

je förläggare af böcker, musikalier eller planschverk

kan, med föreningens bifall, blifva ledamot deraf,

ocb skall hvarje bokhandlare, som af föreningen

blifvit erkänd, afsluta räkning d. 31 Dec. hvarje

år och insända full liqvid innan slutet af derpå

följande Februari månad, samtidigt till alla för-

läggare. Föreningen räknar närmare 40 ledamöter.

V&rlanda, annex till Fjårås, beläget i Fjäre hä-

rad af Hallands län, 1| mil O.S.O. från Kongs-

backa. Kyrkan är ombyggd åren 1807 och 1813.

Socknen innefattar 26 £ mtl. och har 892 invåna-

re. Dess areal utgör 11,155 tunnl., af hvilka

1,020 äro sjöar och kärr. Adr. Kongsbacka.

POrllknlnsjsdomstolar saknas i allmänhet i Sve-

rige. Uti Danmark och Norrige har försöket att

inrätta dem blifvit med framgång verkstäldt. Man
uppger, att vid pass £ af instämda tvistemål för-

fallit genom deras åtgärd. I Sverige är dock
bristen i någon mån ersatt genom domarens för-

bindelse, att söka saramanjemka anspråken. Detta

sker ock med den påföljd, att stundom 4 af de

instämda målen blifva förlikta. Detta kan likväl

gälla blott i tvistemål, och vid mindre förolämp-

ningar. Men brottmål, förenade med allmän för-

argelse, eller fredsbrott å kropp, lif och gods, kan-
na ej förlikas.

VOrlofnin*;* Se: Trolofning.

Vörlorade hopen kallades fordom en fördelning

af fanan eller fännikan, utgörande det femte qvar-

teret, när de fyra öfriga bestodo af det egentliga

och bättre krigsfolket. Förlorade hopen var säm-
re beväpnad, och brukades mest till att knnskapa

och till ett slags reserv, hvarutur togs fyllnad,

när ledigheter inföllo bland det öfriga krigsfolket.

Förlorade hopen vid fotfolket var försedd med skjut-

gevär, utan rustningar, för att vara mera passan-

de för de lättare förrättningar, hvilka ålågo den-

samma.
FOrlöim, en socken, belägen i Norra Möre hä-
rad och kontrakt af Kalmar län och stift, 1 \ mil

N.V. från Kalmar. Socknen bör till 3 kl. konsist.

Kyrkan år gammal, afbrändes af Danskarne år 1611,
blef derefter åter tillbyggd år 1769. Konung Jo-

han m tillät år 1582, då han var i Kalmar, För-
lösa sockens invånare att få egen kyrkoherde;

dittills hade socknen varit prebende åt skolmästa-

ren i nämnde stad. 1 socknen märkes: tijääiorp,

2 mtL säteri; Föriösa, 4 mtL frälse och 2 mtl.

kr. skatte, har tillhört Th. Foroander. Vid fött*

bdcktby bar varit Norra Möre härads urgamla tings-

plats. Socknen har 1,235 invånare och innefattar

83 £ mtl. Dess areal åtgör 11,919 tunnl., af hvil-

ka 75 äro sjöar och kärr. Adr. Kalmar.

JF*rmedling;. Härmed förstås, i kameral-lagfr-

renheten, nedsättning af ett redan skattlagdt hem-
mans mantal eller jordeboks-ränta, eller ock bag-
ge delarne, bvarvid förhållandet merendels år så-

dant, att denna förmån njutes in onerotis, utan

minskning in éenefidis. Vanligast sökes förmed-

ling å mantalet; emedan drygare onera derefter

bestämmas. Tillfälliga förmedlingar äro förbjudna.

Förmedlingar äga sin grund nti omsorgen att bi-

behålla hemman, hvilka genom för höga ntskylder

skulle bringas i ödesmål. Förmedling i räntan kar

naturligtvis den verkan, att dess årliga belopp

minskas, sedan nedsättningan skett. Äfvea å all-

mänt frälse verkar förmedlingen nedsättning i rast-

tjenstens utgörande; men mantals-onera blifva de-

samma som förut. Förmedling i mantalet verkar

minskning i den s. k. extra ordinära eller mantals-

räntan, samt en del af de utskylder, hvilka utgö-

ras efter mantals-beräkning likväl förbi ifva en del

ntskylder oförändrade, äfveosom hela den ständiga

räntan. Likaså minskas gemenligen ej något af de

förmåner, hvilka få tillgodonjutas efter maniskt.

Om förmedling göres ansökning hos landshöfdingen.

FArmyndare behöfves enligt lag för mannen in-

till fyllda 21 år, och för ogift qvinna alltid, i

händelse hon ej blifvit af domstol serskildt myn-

dig förklarad. Deremot är enka myndig , vid hvad

ålder hon ock må befinna sig. Äldre mansperso-

ner kunna dock äfven, för vanvett, slöseri eller

dylika skäl, blifva satte under förmyndare, på fräa-

ders begäran. Förmyndare förordnas af domsto-

len, så vidaYj detta skett i testamente af föräl-

drarne, eller den närskyldaste slägtingen kan ftr-

mynderskapet taga; ty han har dertill förbindelse

i främsta rummet och fader är moderlöst baras

förmyndare, samt modern förmyndare, sedan fa-

dern dött. Men träda de i gifte, skall ny för-

myndare tillsättas. För att kunna utöfva fösmyn-

derskap fordras 25 års ålder, samt att varm väl

känd, ej slösare, ej de omyndiges vederdeloman,

ej bekänna sig till fremmande religion. Utland-
ningar och kronans uppbördsmän kunna ej vara

förmyndare. Att emottaga förmyndarskap år en

skyldighet, så framt ej laga hinder kan visas, så-

som sjukdom, trägna göromål, förut innehafvande

förmyuderskap, o. s. v. Förmyndarens magt sträc-

ker sig till myndlingarnes uppfostran och värden

af deras egendom. Han får ej sälja eller skifta

deras fastighet, utan fränders och domaren sam-
tycke, ej heller belåna fastigheten, eller sjelf kö-

pa något af den omyndiges egendom. Förmynda-
ren år ansvarig inför myndlingen när han b&fvit

myndig., och skyldig att årligen redovisa inför den
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sure*

myndiges fifadsfc f*dM( dtf ick» årlig råken-

adntp, måste hest Mmt tredje år tiUstålla dem en
- sodan. <De*emot år föemyndare berättigad til arf-

*/»ode, bvarje tjugonde penning af den årliga «-
'•kometen, samt resekostnader och lön för erforder-

lig betjening; Likväl iir ej kapitalet minskas for

jsaiana ändamål.

MI*anyn*awe-tamumaMre inrättades i Stockholm

årf.166? for Stockholms borgerskap, mod rättig-

het äfven för andra hafvudstadens och äfven lan-

dets invånare att sig deraf begagna. Denna för-

>snymdare-kammare år förenad med justitie-kolle^

ginm af Stockholms magistrat. Det åligger den-

samma, att bevaka förmyndares tillsättande i sterb-

hus, eller, i nödfall sjelf ntreda sterbheset genom
euratores ad litern. Omyndigs fasta egendom får

icke försäljas, otan jostitie-kollegii profvande, och

kollegium bevakar vården af de omyndiges pennin-

gar t indrifvaadet af räntor och kapitalernas ut-

sättande med möjligaste största säkerhet och för-

del. Förmyndare-kammaren äger att tillse, det enk-

ting och enka ej träda i nytt gifte r utan föregå-

ende afvittring, och slutligen är justitie-kollegium

,

såsom förmyndare-kammare, domstol i tvister om
förmynderskap, arf, afvittring, testamente, m. m.,

hvilka höra, under stadsrätt.

*^rm*ndare»regerlnajar. Dessa hafva i Sve-

rige, såsom i andra länder, varit af större eller

mindre märkvärdighet, af mer eller mindre välgö-

rande beskaffenhet för landet Den första egent-

liga förmyndare-regeringen var Birger Jarls för

. sin tom Waldemar; men> hvilken kan betraktas så-

som en sjetfständig styrelse, anförtrodd åt Birger,

aom ver verklig konung i aBt utom till namnet.

Rätteligen torde Torkel Knutsson kunna anses för

den förste kon»aga-förmyndare, i den bemärkelse

man vanligen laster vid detta ord, d. v. s. att hans

befattning upphörde, såsom andra förmyndares, nar

pupillen hunnit till myndiga år. Den andre var

Hatts Kettilmundson, hvBken förde regeringen, tillika

med rådet, under Magni Smeks minderårighet. Se-
dan förekommer ingen förmyndare-styrelse förr än
under Christinas minderårighet, från 1632 till 1644.
Donna förmyndare-styrelse torde, näst Torkel Knut-
sons, vara don ärofullaste i Svenska bistorren. Mera
tvetydig är don nåder Carl XI» minderårighet, från

1Ö60 till 1672. (Se: De la Gardie, Magnus Ga-
ériei.) Carl XII var icke 15 år då hans far deg,

och han ställdes under förmynderskap af sin far-

mor, jemte fem de äldste kongl. råden, Bengt Oien-
otjema, Christoffer GyUenstjerna, Fabian Wrede,
tors Walleostedt och Nils Gyllenstolpe; men den-

na förmyndare-regering räckte endast till d. 27
Nov. s. å. Den sista förmyndareregeringen var

kertig Carls, sedan konung Carl Xffl:s, för sin

brorson Gustaf IV Adolf, från den 29 Mars 1792
till d. 1 Nov. 1796. (Se: BenUrkobm, Gustaf

IV Adolf-)

syHrmiåmsoiild I konknraer beror på innehafvande

of pant eller hypotfcek, och består i rättigheten

•ät, or dengaldhmidna egondemei, af panten ernåla

fin fodra* betaJé* rrasnferocb mod åsidosättande af

•»•Va sosgeimrer. Sådan faaaånsrått åtnjutas af

'dem, hvilkar Sanehafva läsa panter, eller, som lå-

tit utmätning för sin rakning äga rum; vidare af
- hypolheka^nnehafvare och ibland dessa enligt en

viss ordning. Det gifves dessutom fordringar, hvil-

ka, i och för sjelfva sin grund eller sättet huru do

uppkommit, gifva innehafvaren förmånsrätt Såda-

na äro begrafnings- och bonppteckningskostnad , in-

- beräknad de fattiges procent af summa inventarii,

sjukvård, läkare-arfvode under gäldenårens sista

sjukdom, tjenares löner under senaste året, m. m.

Dessa och flera andra dylika slag af fordringar

hafva företräde framför inteckningar och omyndi-

ges arf, hvilka innestå hos förmyndare, kyrkors

och fattig-inrättningara fordran bos sina förestån-

dare, o. s. v.; men dessa senare fordringar hafva

dock i sin ordning förmånsrätt framför vanliga skul-

debref m. m., och böter komma sist i ordningen.

sTörnlng. Så benämnas de tillskott, merendels be-

stående af finare matvaror, som gästerna medhafva

på landsbygden till ett gästabud. I flere socknar

af Dalarne förtärer hvarje gäst vid bröllopet sin

egen medförda förning, och undfår af värdsfolket

ingenting annat än nödiga dryckesvaror. I Dals-

land kallas detta tillskott: Fornkorg. I Bohus län

kallas förningen fon eller forne (af Isl. fornoffef) ,

och lemnas af hvarje hus som bjudes. Den består

der merendels af 6 stora brödbullar och 2 ostar,

utom det finare bakverket eller
n
kleningen.

n
Der

sdm öfverlemnar fornet, ' trakteras rikligen ocl

återsändes med hal fannan brödbulle och en hat

ost af hvad den sjelf medfört. De yngre karlarie

måste dessutom vid bröllop, på de flesta ställm,

gifva en gåfva i penningar från 3 till 10 ftdr

ock derutéfver, hvilket bär namn af brudskfok.

På några orter underrättas gästerna vid bjudsin-

gen, huru länge gästabadet varar, derefter Tor-

nets och brudskänkens värde lämpas; på andra

orter, såsom på Tjörn, är en starkt kanelkryddad

risgröt, som af värdinnan inbäres, en höflig men
aldrig missförstådd påminnelse att gästerna böra

afresa; hvilket ock verkställes genast efter för-

tärandet af gröten.

Vtfft* ogjord gerning, kttte* ofodt ftt, mot-

svarar det gamla Svenska lagstadgandet: nött Ht*

mteel Ingo bfttt» ett gammalt Svenskt ordspråk.

V&rord vid äktenskap, skall göras skriftligen och

styrkas med tvenne vittnen, innan vigseln sker,

då man eller qvinna, om bon är enka , eller gifto-

man å brudens vägnar, vill före äktenskapets in-

gående göra ett sådant förord. Detta får ej äga

rum om annat än makarnes giftorätt, eller till för-

fång för dem, som vid den tiden bafva bättre rätt

till egendomen. Det skall af presten bestyrkas,

med hans underskrift, före vigselförråttningen , och

ingifvas till rätten i den ort der makarne bo, på
landet å nästa ting, och i staden inom åtta dagar

efter vigseln. År denna förrättad å annan ort, så

att denna lagföljd ej kan ske, då skall förord in-

om nämnde tid företes hos rätten i vigningsorten,

och sedan, dä makarne kommit till boningsorten,

ingifvas inom en månad i stad, och å landet inom

det ting, som infaller näst efter tro månader. För-

lam ej så med förord, är det kraftlöst. Göras
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förord utrikes om dervarande dgendoni, skola de

upprättas med vittnen, och inrikes nom natt ock

år intecknas bos domaren. Komma koatrahenterne

sedan sjelfve bit i riket, skola de som äro födde

bär, lata inteckna dem inom 6 veckor, och ut-

ländska inom 6 månader, sedan de nedsatt sig

Därstädes.

VOrrÄd, säteri i östra Skrnkeby sockan af Öster-

göthland, har en atmärkt vacker belägenhet ej

långt från sjön Roxen. Det är stamgods för Roxen-
dorffska slägten, hvilken ägde det öfver 100 år, tills

det 1791 genom gifte öfvergick till kapiten v.

Wilskman. Här finnes ett bibliotbek af 2,300 band

,

hvilket årligen ökas. Efter nämnde ägares död

tillfaller säteriet med underlydande hemman grefti-

ga Bjelkeska slägten, genom lrfstidsköp med fram-

lidne riksrådmnan Bjelke, som gjort det till fidei-

kommiss.

VörrKderl kallas, i Missg.-balken, det brott, som
begås genom våldsgerningar eller onda stamplin-

gar emot konung och fädernesland. Allt våld emot
konungen, drottningen eller deras barn är förrä-

deri, och straffas med döden. Likaså benämnes och

straffas äfven dens gerning, som fört afvog sköld

emot sitt land, eller stämplat till konungens och

rikets skada, eller sökt åt fienden förråda fäder-

neslandets invånare eller dess försvarsmedel och

allmänna tillhörigheter. Till förräderi rakoas äf-

ven, att utsprida konungens och rikets hemliga

rådslag och beslut, när man varit otnbetrodd att

lem vårda, samt att för gåfvor och förtäringar

af främmande magt främja dess fördel emot eget

linds bästa. Slutligen är det ock förräderi, att

stämpla eller uppenbarligen söka omstörta rikets

lagliga regeriogssätt. Under den allmänna titeln

af förräderi har lagen också upptagit de fall, då
någon embetsmao, utan onda stämplingar emot sitt

eget land, men också utan sin egen öfverhets Vet-

skap, tagit gåfvor af fremmande magter, eller om
någon Svensk undersåte gått i deras tjenst. I förra

fallet förloras äran och erabetet, i det. senare en
Svensk mans rättigheter, och den skyldige betrak-
tas såsom utländning.

Församling betyder en af regeringen bestämd
menighet, för gemensamma gudaktighets*öfmngar,
i följd bvaraf åt densamma, i ecklesiastikt hän-
seende, blifvit tillagde vissa rättigheter och skyl-

digheter. Utan regeringens förordnande skulle ett

sådant samfund endast blifva en reltgions-konven-

tikel; utan communio sacrorum vore samfundet blott

en samling för någon tillfällig kyrko-högtidlighet

eller religions-förrättning. För communio sacrorum
måste hvarje församling vara försedd med egna

prester, bvilka, i sådant ändamål, alltid äro till-

gängliga, och hvarje ständig församling hafva sin

egen kyrka och egen gudstjenst, på de till offentlig

gudstjenst i allmänhet bestämda dagar. Men alla

församlingar äro icke i alla omständigheter lika.

Afser man 1) tiden för hvilken de finnas såsom
församlingar, kunde de delas uti ständige och tili-

fälHge. Med de förra förstås sådana,, som äro för-

ordnade Ull oafbrutet fortvareode; med de - Senare

de, hvilka samlas endast vid mindre ofta» inträf-

fande tOlfaHen. Af det förra afcfee* åra éV rim-
lig* kndt- och stads^ftrsentfngarné ; af det söta-

re, kndtregementerne under tjeestgtiring reguiatmta

vis, manskap å örlogsskepp under sjötåg, då prost

medföljer. Ttllfåltige församlingar hafva icke egen

kyrka, ehuru merendels egna prester. Tfll sådana

församlingar kunna ock föras bränns-församlingar,

hvilka finnas endast under brueasdrickaingen, 1) Af-

ser män personerna, som utgöra dem, så vida de

betraktas antingen efter en viss dem tillkommande

yttre egenskap, eller att de äro bosatte inom att

visst område, så kunde församHngarne beåteaas
privilegierade och allmänna, hvilka senare äter

äro /ands- och stods-rorsamltngar. Privilegierad

församling är den, till hvilken personer höra Ull

följd af vissa förhållanden, utan afseende på deras

bostad, såsom hof-församlingen , slotts-församlin-

gen t. ex. på Carlberg. Uti en allmän församling

härleder sig egenskapen af församlingsledamot från

egendom eller bostad inom ett visst område. Af
denna beskaffenhet äro de flesta församlingar i

riket. 3) Af de skiljaktiga förhållanden »vari

serskildte slag af allmänna församlingarne stå till

hvarannan, uppkommer en fördelning uti meder-

kyrko-, annexe- och Aqpetf-församlingar ; hvartil

kunde läggas årtffo-församlingar, hväka, ehuru pri-

vilegierade, dock äga närmaste likhet med kapeJ-

ler. Alla dessa församlingar hafva uppkommit allt

som folkmängdens tillväxt och bekvämlighet erfor-

drat det, och de öfverensstämmå deroti, att de

hafva hvar för sig egna kyrkor, egna prester ock

egen gudstjenst, undfå exemplar af förordningar,

hafva egna kyrkoböckor m. ni.,» äfvensom att de

stå under en och samma pasteraiv&rd , allena sin

gemensamma kyrkoherde, m. m.; men skilja sfg

likväl i flere hänseenden. Moderkyråa+ttrsamtimg

är merendels äldst och störst Sä snart kristen-

domen honnit stadga sig, blef det nödigt att in-

dela landet i församlingar eller socknar, och dessa

blefvo mera vidsträckta då landet var glesare be-

bodt, eller allmogen fattig och mindre benagen

att påkosta byggnaden af kyrka och prostgård.

Härifrån härleda sig de i gamla lagarne omnämn-
da härads- och handaris-kyrkor. Alla angelägen-

heter, bvilka röra församlingen i sin helhet, alfcAes

vid moderkyrkan; såsom elektors-val , att utse al-

mogeins riksdags-fullmägtige, m. m. Ånnextr erhål-

la på vissa ställen namn af rede-kyrkor. De hafVa

icke samma betydelse som prebenden, hv ilka åt-

följa vissa pastors-tjenster; och der landt- och

stads-församlingar stundom äro förenade under ge-
mensam pastor, är den ena ej annex under den

andra , utan begge utgöra moderkyrko-församtingar.

Kapeller äro afsöndringar ifrån äldre församlingar

af större vidd, för kappellagets beqvämlighet att

bivis ta gudstjenst, och (Jresterskapets tjenste-för-

rättningar inom dem. De äro tillkomne i senare

tider, ocb kunna ännu inråttas, med landshöfdia-

gens ooh konsistorh tillstånd: Brtfo*fårs*mtimfm
kunna tillkomma genom Kobgi. Waj:t« tillåtelie.

Bruken likväl ej akiljtti <l>Mrna+ fcrfvadfönmto-

lingen, utan måstet »brakel iftjyöia
1

ayrkatygg-
iaad, prettrilttigneterv a^>éä ^**WrJft*
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awamnr urMtiteaMiéig nåder betydelse* af saÄ-
. Jand *taf nages* via* trosbekännelse, såsem den

-*eform«rta, dti kafeeolska, den mosaiska försaia-

-tagen i», fl, — Uti ecklesiastikt hänseende utgi-

<ae* Sverige af 2,448 församlingar eller socknar.

åygmwiMillMiS'nHMiai4l« i : Fattigvården i Stock-

-fcolm* stad ombesörja* dels af en fur hela staden

gemensam fattigvårds-styrelse * kallad ttadsmémnd,

ideisaf åtta serakilda styrelser, kallade förtamting*-

- nämnder , en for hvardera af stadens territorial-

fitaaialiagar. Försanltnga^nämnderae fördelas, li-

kasom atads-tnåmndeD, på tvenne a(delningar, den

ena fös ordningsmän den andra fordan egentliga fat-

tigvården, och välja dessa båda församlings-nämn-

dens afdelniagar kvar sin ledamot uti stads-nämn-

den. Vidare upplysningar härom erhållas i Kongl.

Majtts Stadga angående Fattigvården i Stockholms

etad, af den 1 April 1843.

sFOndaejsjiiliig (metalL term), kallas det smält-

ningsarbete, som har till foremål att befria ädlare

metaller från de dem åtföljande oädlare, genom
dessas syrsättnjng och förvandling till en lättsmält

slagg, medelst inverkan af luften och tjenliga fluss-

arter.

åFörelöf, en socken, med Grefvie, belägen i Bjäre

härad och kontrakt af Christianstads län och Lunds

stift, 1 £ mil N. från Engelholm, vid hafvet. Sock-
nen hör till 2 kl. reg. Den innefattar 21 mtl. och

har 1,240 invånare. Dess areal utgör 6,063 tonni.

,

af hvilka 15 äro sjöar och kärr. Adr. Engelholm.

e?örsty*e, härledes af Gölhiska ordet forstiöri,

anförare. Han betecknade dermed mannen och hus-

bonde», eller, den, som man i ett bushåll kaa lita

på. Holmberg nämner, i sin Bohus-läns beskrif-

ning och historia, att, vid gästabuden i nämnde län,

-går alltid värden i skjortarmerna, till tecken att

han rår sig sjelf, såsom herre i huset, men be-

fattar sig med intet, utan uppdrager sina åliggan-

den åt en marskalk, här kallad kökemästare eller

forstyre, fcmlken utses ibland slägtens närmaste,

.och måste,. utom andra dygder, äga en bepröfvad

strupe, för .att vara den siste, som sviker i bä-

garen, och framför allt vara en skicklig talare,

särdeles vid bröllop, för att på ett rörande sätt

lägga gästerna på hjertat offret till prost och

klockare, der detta är sedvanligt.

V*ftsrtaWmliisjs»iusUieiia}i» kallades den extra

krigsmagt, bvars upprättande beslöts vid 1809 års

-riksdag, ocb bvilket år 1812 utbyttes emot den

•avätande beväringen. Rikets ständer beslöto nem-
Hgen, varnade af den fara för fullkomlig under-

gång, som nyss förut hotat riket, att en här af

högst 50,000 man skalle kunna i nödfall utskrif-

vas, ntöfver den stående hären. Denna inrättning

sattas i verket år 1811, da konungen befallte upp-

sättandet af 15,000 man ntaf förstärknings-man-

skapet. Detta antal svarade emot en af tjugu ntaf

stridbare min emellan tjugu och fyratiofem års

ålder. Det förklarades på förhand, att detta man-
akap ej skulle genas* bortföras ifrån hembygder-

na! nian blott hållas i beredskap, i händelse af

behoi Såsom anledning att na påkalla förstärk-

ningsi snsmksiet najsnrise, dat nyss började kriget

>me4 JSnglandi, aoh fasan af ca Engelsk ödogsflottas

ankomst. Staden och socknar ålades att anskaffa

manskap, och i nödfall borde sådant uttagas efter

loUkasJtning. Dereroot befriades förstärkaings-man-
- skåpet ifrån mantalspenningar och erhöllo soldaters

-ritt till pensioner ur krigsmanshus-kassan, i fall de

under tjenstgöringen ådragit sig skada till lif och

halsa. Förstärknings-manskapet skulle införlifvas

med närmaste indelta infanteri-regementen, och

njuta sold af kronan lika med soldaten. I Skåne

borde det dock utgöra en egen trupp. En del

skulle anslås till båtsmans-indelningen. Påbudet

väckte i vissa landsorter missnöje, och i Skåne ut-

bröt ett verkligt uppror. Detta kufvades väl snart

och bestraffades. Men den ovilja, hvarmed inrätt-

ningen möttes, underlättade, vid 1812 års riksdag,

dess utbytande emot en annan, nemJigen den nu

gällande allmänna beväringen.

a?drevarel0»a personer kallas de, som icke

tillhöra någon erkänd samhällsklass, eller drifva

något lofgifvet yrke, eller äro lagligen skatt skrif-

ne, kort sagdt, alla s. k. lösdrifvare, hvilka ut-

göra en talrik skara personer, de der stå på grän-

sen af ärliga medborgare och banditer. Lösdrif-

veriets orsak är mången gång endast fattigdom;

men lösdrifvaren blir icke sällan tjuf och mör-

dare. Sysslolöshet föder brott och fattigdomen

hat emot de bättre lottade. Särdeles äro svårt

följder att befara, i fall de försvarslösa blandas

inom häktena med verkliga brottslingar, öfver hvi-

ket förhållande man försport mångfaldig klagin.

Begreppet laga försvar är för öfrigt mycket gam-

malt i den Svenska lagstiftningen, och ej obetant

för landskapslagarne. De tala om löse persoaers

skyldighet, att taga årstjenst; ett stadgande bvars

vigt ökades i och med behofvet af frie arbetare,

då träldomen började aftaga. Ett vite var stad-

gadt för den, som vågade hysa en sådan person,

sedan denne undandragit sig erbjuden tjenst De
försvarslösa kallades på den tidens språk nokka-

arumöer, Étt visst minimum af förmögenhet, nem-

Ugen 3 marker, fordrades för att undgå att räk-

nas blaad lösdrifvare. De stora omhvälfningar,

som föranleddes af Gustaf Wasas reduktion från

kyrkan, ökade lösdrifvarnes antal. Sedermera bör-

jade desse isynnerhet bli fva påräknade vid utskrif-

ningar af krigsfolk. Skyldigbeten att taga tjenst

blef allt strängare uttalad. Först utkom förbud

att vägra emot taga erbjuden årstjenst; sedan sy-

nes, af 1664 års legobjonsstadga, att man fordra-

de det hvar och en skulle skaffa sig laga försvar,

eller , i annat fall vara underkastad plikt. Deruti

visar sig äfvea en annan förändring af de gamla

lagarnes grundsats; ty enligt dessa föll ansvaret

icke på lösdrifvaren, utan på den som hyste ho-

nom. Det var ett gemensamt åliggande för sam-

hället, att ej understödja sådane personer. Följ-

den för dem sjelfve blef den tiden, att vara utan

hus ocb hem, och njuta af lagen blott ett ofull-

ständigt jskydd. Han kunde fängslas för hvarje

förseelse och var kke vittnesgill. Sådan var den

gamla lagstiftningen om försvarslöse personer. I

nyans tider har den grundsatsen blifvit följd, att
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med dem uppfylla länshäkte» ock Imvefcttoasfcas,

Deras antal bar vuxit på ett förskräckande titt.

Är 1844 funnos på korrektionshusen 005 sådaae

af mankön och 308 qvionor, i länshäktena qvar-

sittände 251 och anställda vid kreao-arbets-kom-

panierne 1,161, tillsammaa 2,625 personer. De-
ras underbill utgör en ej obetydlig börda for sta-

ten; den beräknades, vid nyssnämnda tidpunkt,

till nära 300,000 R:dr. År 1846 bar en ny
forfattning om försvarslöse personer blifvit utfär-

dad. Den bestämmer begreppet af försvarslös per-

son derhän, att dermed menas den, som icke är i

allmän tjenst och ej heller easkildt legohjon, samt
icke sysselsätter sig med något visst yrke, eller

lefver af egna tillgångar, eller blifvit hos någon
annan upptagen. Alla försvarslösa personer stå

under uppsigt af vissa dertill utsedde tillsynings-

män, och äga ej att lemna socknen utan pass el-

ler tillsyoingsmannens tillstånd. Tillsyuingsmännens

pligt är att söka bereda arbetsförtjenst åt de för-

svarslöse, och dc hafva derföre samma rätt öf-

ver dem, som en busbonde öfver sina tjänstehjon.

Alen om den försvarslöse blifvit straffad för groft

brott, eller illa misstänkt derför, eller förut varit

såsom försvarslös hållen till allmänt arbete, då
förelägges honom viss tid att förskaffa sig laga

försvar, eller i annat fall hållas till allmänt ar-
bete. Kommer sådant i fråga, eller, med andra
ord, är den förelagda tiden förbi, kan personen

»tiogen sysselsättas vid arbets-inrättning å orten,

tller ock försändas till allmän arbets-inrättning,

eler insättas bland krono-arbets-maoskapet.

ViurevArsverket hvilar, sedan konung Carl IX:s

tic, på den s. k. indelningen, hvilken åvägabragtes

geiom kontrakter med jordägaroe , de der förbon-
do sig att hålla soldater till kronans tjenst. Större

delen af landthären är på detta sätt indelad. En-
dast gardes-regementerne, kronprinsens husarer,

Wermlands fältjägare samt artilleri-korpserne äro
värfvade trupper. Äfven flottans besättning är in-

delad på s. k. båtsmanshåll. I krigstid ökas den
stående hären med bevåringen, och dessutom fin-

nes i tvenoe landsorter, Halland och Gottland, en
egen national-beväring, hvilken utgör dessa orters

andel i den väpnade styrkan. Antalet af indeladt

krigsfolk utgör 26,914 man, af värfvadt 5,900,
samt extra rotering 3,387. Af denna styrka, som
innefattar den stående hären, är 2,700 man ar-
tilleri, 4,705 man kavalleri och 25,609 man in-

fanteri, tillsammans 32,814 man utom extra rote-

ringen. Allmänna beväringens alla fem klasser

kunna antagas till närmare 100,000 man. För
befälets utöfvande indelades bela riket år 1832 i

x
sex militär-distrikter, hvart och elt med en befal-

hafvande generalsperson. Sjöförsvaret utgjordes
förr af tvenne flottor, den stora och lilla; men
dessa sammanslogos 1824 till en enda, förlagd på
tre stationer, Stockholm, Götheborg och hafvud-
stationen Carlskrona. Den tvist, som ännu föres

emellan stora och lilla flottan, handlar således icke

om tvenne befintliga olika korpser, utan om den
större eller mindre ändamålsenligheten af örloga-

eller skärgårdsflottan. Sverige underhållet krige-

fcrtyg af båda dages, atom Megaflotta»* i «É-
seende till deas dyrkat, ej kan härva talrik. Uno
appgifves år 1844 till JO linjeskepp och 9 fre-

gatter, utom mindre fartyg, samt de indeMta håfte

mans-kampaniernea styrka till omkring 8,000 asm
Kostnaden för försvarsverket ir ganska feetydfigt

Hela fjerde bufvudtiteln, som innefattar utgifter-

na för landtföraveret, appgick år 1842 till •feer

4,000,000 R:dr, bvartill kan liggas mera än 2,0*0**00
R:dr, utgifter för gemenskapens rustning ock vote-

ring, bvarigenom uppkesasner en samma af «atkrung

7,000,000 för landtförsvaret. Härtill kommer ejé-

försvaret, mindre dyrt, area likväl uppgående taii

inemot 2,000,000 R:dr.

Wötmåu Om en person öfverfaller en anaaa am-
ses brottsligheten ökad, i händelse angreppet skott

försåtligen. Blir någon, genom försåtligt anfall,

sargad eller skadad, till lif eller lem, eller slagen

till blånad eller blodvite, straffas dea brottslige

med ett års fängelse samt 100 dalers böter. Får

annat våld, bvilket begås med forsat, pliktas för-

dubblade böter, i och för det försåtliga i anfallet

I afseende på äkta makar är det laga skäl till

äktenskapsskillnad, om den ena maken ställt för-

såt för den andras lif.

Fttrvattningen mf SJÖ-Krenderass. Detta est-

betsverk utöfvar den ekonomiska styrelsen och vår-

den öfver allt, som angår rikets försvar till sjös

m. m., och deltager med de öfrtga embetsverken

uti handläggningen af de frågor, hvtfka antingen for-

dra gemensam behandling eller gemensamt utlåtan-

de. Förvaltningen, deri ordet föres af ea flagg-

man, utgöres för öfrigt af 2 flottans officerare af

högre grad, 1 amiralitets-kammar-råd eck lott-

direktören, såsom ledamöter. Den sistnämnde äger

föra talan endast i de mål, hvilka af honom före-

dragas, så vida ban, vid laga förfall, icke adjun-

geras äfven i andra ärenden. Förvaltningen bi-

trädes af ett kansli, ett konstruktions-kontor, att

lots-kontor och ett kammar-kon tof< samt År Kougl.

Maj:t ansvarig, att rikets flotta och' 1 försvarsmedel

till sjös, i alla delar som, bero på förvaltningens

handläggning, blifva bragte i sk fullkomligt stånd,

som, genom tidig omtanke och noggrann hushåll-

ning, kan vinnas, med dertill erhållande medeL TSU

dess befattning bör bufvudsakligen : allminna in-

seendet, i ekonomiskt hänseende, öfver Kongl. MajAs

flotta, samt kontrollen öfver förvaltningen af dess

medel, materialier, manskap; omsorgen för farty-

gens tjenstbarhet, vidmakthållande, förseende med

deras behof och bemannande; omsorgen för sjö-

truppernes underhåll; afgörandet af frågor om båts-

manshållet; att hafva kännedom om antalet af de

vid sjömanshusen inskrifne personer; utrustningar

till sjö-expeditioner; frågor rörande sjömätniagar,

lots-, bok- och fyr-inrättningen, sjökarte-verket,

hydrografiska arbeten och skeppsmätningar, samt

atsyning och fällande af ekar; anskaffande af flot-

tans förnödenheter; försäljning af oanvändbara far-

tyg och persedlar; afgörandé af hesuärsmål ftfotr

stations-befalhafvaraes och andre Vederbörande* i

ekonomiska ärenden gifna resolutioner, m. åu>

Chefen bestämmer £orvaHniugaas a^aiBMmtiWt*,
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ntflitär^ledamöteraé bereda och föredraga do äron>

éon som röra flottans mitttär-reglementen, arbeten

#eh inrättningar. Amii*liteU-kammar-rådet har

inseendet Öfver kansliet och kammar-kontoret, ho**

toner och föredrager alla besvärs-, ansöknings-

e<fc befordring»- samt ekonomi- och redogörelse-

snål, bar serskildta uppsigten öfver redahtioaeo af

vigtiga reglemeetariska föreskrifter, samt för all-

mig kontroll öfver medlens disposition. Lots-di-

rektören bereder och föredrager alla mål, bvilka

röra lots-, båk- oeb fyr-anstalterna, sjömätnin-

gar och sjökarteverken, m. m.

hTOrvlantnsr (relegation), betyder ett bortvisande

eller återförvisande, bvarigenom någon hindras att

vistas på den ort, hvarest han tillförene varit

Han plågar indela förvisning i stadsförvisning , då

någon ej far vistas inom staden; landsförvisning,

når en person ej får uppehålla sig i riket; härads-

férvisning, då någon ej får finnas inom häradet,

«. s. v. Förvisning från akademien är ett akademiskt

straff, hvarigenom någon studerande, för vissa för-

seelser, drifves från akademien eller förlorar dess

skydd. Denna förvisning är antingen på viss tid,

till förbättring, eller för alltid, då sådant bör offent-

ligt gifvas den andra akademien i riket tillkänna.

VOrKldrar* Föräldramagten var i fordna tider

stor, och sträckte sig ända till rätt öfver barnens

frihet och lif. Genom den bildning kristendomen

infört, har den blifvit inskränkt inom sådana grän-

ser, att den icke förolämpar allmän menniskorätt.

Lagstiftningen har i afseende på förhållandet emel-

lan föräldrar ioch barn dels erkänt den moraliska

helgd, som tillhör dessa "förbindelser, dels ock

stadgad* omfånget af. det juridiska välde, som bör

tillkomma föräldrarna. I förra fallet är t. ex. allt

Tåld af barn emot föräldrar belagdt med större

straff än lika våldsgerningar emot andra personer,

och stjuf- samt svärföräldrar dela i detta fall till

on viss grad egna föräldrars rätt. Men emot ona-

turligt våld af föråldrarne, såsom för sträng aga

•ller dylikt, äro barnen skyddade genom Missger-

nfngs-balkens straffbad. 1 senare fallet, eller hvad

den jnridiska föräldra-rätten beträffar, består den

hufvodsakligen i rättigheten att uppfostra sina barn

och ntöfva giftomanna- rätt. Denna senare äger

dock egentligen mm ondast för dotter, ej Ar son,
bvilken, myndig vorden, råder för sina handlingar

sjelf, älven i detta falL Men om son, som i för-

åldrahnset lefver, gifter sig utan föräldrars till-

stånd och det sker af sidovördnad, kan han göras
arflös. Deremot kan sjelfva giftermålet icke hin-

dras, ej en gång dotterns, ifall saken dragés

inför domstol och domaren pröfvar att skäl emot
giftermålet icke äger rum. Föräldramagten sträc-

ker sig till alla inom äktenskapet födda barn, och
till de som genom sedermera fuUbordadt äktenskap
blifvit förklarade för äkta. Öfver oäkta barn äga
föråldrarne ej en faders eller moders rättigheter;

men motsvarande skyldigbeter åligga dem. Dere-
mot år föräldramagten ntsträckt äfven till upptag-
na fosterbarn, enligt legostadgan.

nTOrttndringa-extraktet» kallas de summariska
anteckningar, hvilka år efter år, emellan det per-

sedle-jordeboken författas, uppgöras öfver de för-

ändringar, hvilka inträffat sedan sista jordeboken,

angående kronans räntor och de fasta lägenheter-

na i landet, nemligen i de omständigheter som
jordeboken upptager och hvari den tjenar till ef-

terrättelse. Förändrings-extrakterne äro vida min-
dre vidlyftiga än jordeboken, och derföre tillåtne

till lättnad i deras göromål, som hafva befattning

med jordeboken; och tjena de till upplysning vid

en ny persedel-jordeboks uppgörande.

Vftsked, ett jernbruk i Nyeds socken af Werm*
lands län, bygdt år 1636 af borgmästaren i Carl-

stad, Johan Börjesson. Braket har 1 härd och

533 skepp.d 6 lisprd privil. årligt smide, af köpe-

tackjern, för hvilka hammarskatt utgöres med 5
skepp.d 6 Ksp:d 13 marker. Dessutom idkas bär

åtskilligt manufaktur- samt spik-smide. Skeppar

på Götbeborg. Äges af G. G. och B. A. Geijer

m. fl. intressenter.

Vdekefors, ett jernbruk i Ekshärads socken af

Wermlaads län, hör till Uddeholms-verken; är upp-
bygdt år 1755. Det har 4 härdar och 2,402 skepp:d

priv. årligt sinide af eget tackjern, hvaraf hammar-
skatten utgöres med 23 skepp:d 7 lisprd 6 marker.

Frälsesmidet är 65 skepp.-d 12 lisp:d 10 marker.

Skeppar på Götbeborg och disponeras af J. Wmrn
och C. G. R. Geijer.

a.

G. 1 Svenska språket uttalas denna bokstaf nära

nog lika som i Italienskan, med hvars prononcia-

tion Svenskan är mest beslägtad af alla Europeiska

språk, således hårdt framför a, a, u och d, men
lent framför de Öfriga vokalerna. När två g stå

tillsammans, uttalas de likval hårdt framför alla

vokaler, t. ex. i slyggeUe.

Umeås leke sjodm våtastes* f&i» sttts»» ett gam-
malt Svenskt ordspråk, avarmed betecknades, att

man kko skatt missbruka god vänskap; icko kom-

ma för ofta, så att vänner ej ledsna vid för långt

drifven enträgenhet.

€»add f Hemming» theol. doktor, en man med
lärdom och många utmärkta egenskaper, hvilken
Ston Start d. ä. inkallade i rådet och begagnade
vid många underhandlingar. Genom hans förord

blef Gadd år 1401 vald till biskop i Linköping,

och år 1509 stadfastad i embetet af påfven Alexan-

der VI; men konung Johan II förmådde hindra

han» invigning genom sina intriger i Rom. Gadd
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hade der salt sig i betydlig skald (eldigt Rhym-
lius flere tösen dokater); man förespegiade stiftet,

att det skulle nödgas betala densamma, och Jo-

han, som önskade att på sin sida vinna den påf-

lige legaten, kardinal Arborensis, tarvade honom
Linköpings biskopsstol. PåfVen Julios II under-

stödde detta löfte, befall te kapitlet att erkänna

Arborensis för sin biskop och bannlyste Hemming
<Jadd. Denne blef härigenom ntledsnad och afsade

sig slutligen år 1512 alla anspråk på biskopsdö-

met, bvilket sedan tillföll Brask. Emellertid vi-

sade sig Gadd såsom en god Svensk och en ifrig

anhängare af Storarne. Då Christiern begärde giss-

lan för sin tillernade underhandling med Sten Sto-

re, och sex Svenske ädlipgar för detta ändamål

afsändes till bans flotta, var Hemming Gadd, hvilken

af riksföreståndaren blifvit npphöjd i adligt stånd,

äfven en bland dem, samt tordes jemte do öfrige

fången till Danmark. Hår lärer det hafva lyckats

Cbristiern, att icke allenast besegra Gadds fordna

hat till Danskarne och föreningen, utan ock att

draga honom helt och hållet in i sina fördelar, så

att han återvände till Sverige i konungens säll-

skap
,
uppträdde såsom hans partigängare och sökte

på allt sätt, med sin vältalighet och sina under-

handlingskonster, verka till hans förmån. Detta

bedröfliga förräderi tros hafva varit vålladt af

löftet om Lioköpings biskopsstift, hvarmed han blif-

vit smickrad. Christiern höll sina löften mot ho-

nom likasom mot alla andra, och låt halshugga

ionom på Raseborgs slott i Finland, d. 11 Nov.

1520. Han var då omkring 80 år gammal. En-
ligt Sh. Rosenhane skall öfversten för Skaraborgs

regemente Gadde, (se nedanföre), hafva härstam-

mat från denne Hemming Gadds bror.

Oadil , Peter Adrian , utmärkt som ekonom och

kemist, född den 12 April 1727 i Birkkala soc-

ken af Finland, företog från 1753 till 1755, med
statens understöd, resor på södra Finlands kuster

och i dess skärgård, för att anställa naturhisto-

riska och ekonomiska forskningar samt började sjelf

i Finland odla åtskilliga mindre bekanta växter.

Belöningen härföre blef hans utnämning till inspek-

tor öfver saltpetersjuderierna, och följande året,

1756, äfven öfver schäferierna. År 1761 befordrades

han till kemie professor i Åbo, sedan till bibliothe-

karie och plantage-direktör, med ett årligt anslag

af 66 Rrdr 32 sk. Han hade anbud att få pro-

fessors-embeten både från Danmark och Ryssland,

men föredrog att qvarstadna i fäderneslandet. Tjenst-

ledig år 1787, död d. 11 Aug. 1797. R. af W.
O., ledamot af vetenskaps-akademien, vetenskaps-

societeten i Upsala och flera andra Svenska och

utländska lärda samfund. Hans förnämsta skrifter,

bvilka på sin tid stodo i högt anseende, voro:

Åkerbrukets kemiska grunder; Om Nylands och Ta-

wstehus lån; Österbottens, Tavostlands ,
Björneborgs

och Åbo läns mineralhistoria; Försök till en systc-

matisk inledning till Svenska landtskétseln ; Inled-

ning Ull stenrikets känning; Om saltpetersjuderi-

inråltningen i Sverige, m. fl. — Gadd, K* O.,
magister, har utgifvit en afhandling : Dt instituendi

raUone in schoHs pubUds, tryckt i Lund år

Cteifcl*, ett*t»f, född i FSnload &r Mff
pikenerare vid gardet 1696 och ialtväbel 1799,
utmärkte sig så i slaget vid Narva, ätit ;ban be-

fordrades till fandrik, och 1702 till löjtnant vjd

gardets grenadierer. 1 slaget vid Klissow storma-

de han fiendens Spanske ryttare, eröfrade dessxJft-

nooer och vände dem mot dess egna leder; mat
fick härvid tvenne svåra sår, och faons efter sla-

get liggande alldeles utplundrad bland de döö>.

Han upptogs och liktes, ehnra långsamt, och med
tvenne kulor qvarsittande i kroppen. Han följde

sedan Carl XII under hela kriget, intill slaget vid

Poltava, der äfven han blef fangen. Lyckligare

äa mängden af sina kamrater, erhöll han tillåtelse
#

att återvända till Sverige för att utvexlas. Har
blef han öfverst-löjtnant vid Nerikes regemente år

1711, öfverste och kommendant på Nya Elfsborg

år 1716, öfverste för Skaraborgs regemente år

1729, hvarifrån han år 1737 flyttades till sanuna

grad vid Nerikes och Wermlands regemente; man
dog följande året 1738.

ftavdebnseh » slaget vid. Det sista stora (altslag

Svenska hären gifvit, stod d. 9, efter nya stilen

d. 20 Dec. år 1712. Stenbocks bär var 13,000

man, hvaraf mer än hälften rytteri; den Danska

och Sachsiska något öfver 20,000, under general

von Scholtens befäl. Sachsiske fältmarskalken

grefve Fleming anförde Sachsiska rytteriet, hvar-

vid grefve Moritz af Sachsen, konung Augusts och

Aurora Königsmarks son, var chef för ett rege-

mente. Cronstedts artilleri bidrog väseadtligt till

segern. Han framryckte med 28 kanoner och 2
haubitser, genom en 1,000 alnar bred defilé, hvil-

ken fienden försummat att besätta med tillräcklig

styrka. Nästan hela Danska gardet stupade för

Dalregementets salfvor; en Dansk bataljon lag övar

på slagtfältet, i samma ordning den varit upp-

ställd. Flere officerare å ömse sidor råkade i en-

vig ; bland andra dödades Danske öfversten. Gla-

senop af öfverste Fuchs. Tre Danske generaler och

2,000 man stupade , general-major Monter och

4,000 man föllo i fångenskap, hvarförutan Sven-

skarne eröfrade hela fiendtliga artilleriet. Konun-
gen af Danmark var sjelf vittne till sin härs ne-

derlag.

«Adellus, Sven, theol. lektor vid Götheborgs

gymnasium från år 1715 till sin död år 17*3, då

han uppnått 74 års ålder. En dissertation om
nattvarden, som han år 1705 hållit i Lund, ansågs

vittna om så mycken lärdom, att ban följande året,

ehuru frånvarande och utan andra specimina, af

fakulteten förklarades för magister, en sällsynt

utmärkelse vid ett Svenskt universitet. Har ut-

gifvit en fullständig Historia Rvangetica; Utlägg-

ning öfver första Moses bok; Öfver Pauli Bref tUl

Epkeserne och Galalherne, m. m.

Gadelius, Erik, son till notarien vid stadsauk-

tionsverket i Stockholm Sven Weddevig G., född
derstädes d. 16 Juni 1778, studerade medicinen yjd

Åbo universitet och promoverades der d. 14 Juni
1802 i konungens och drottningens närvaro. Bas
åtnjöt sedan alltid Finnarnas utmärkta förtaroende

och rådfrågades företädesvis af alla se«fefifr
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si* halsas skull besökte Stockholm. Blef år 1805
Intendent vid Sabbathsbergt helsobruns, der han

stiftade ett brunnslasarett. Han höll offentliga före-

läsningar i medicinal-lagfarenbeten, undervisade bHf-

vande prester i medicinens elementer, var en ibland

stiftarne af Svenska läkare-sällskapet och i många
år dess sekreterare, fick professors titel, hade en

tid nppsigt öfver Stockholms garnisons-sjukhus,

Wef med. theoret. professor vid Caroiinska insti-

tutet, R. W. O. och ledamot af vetenskaps-aka-

demien; men smittades af en typhnsartad feber,

som var gängse i ett provisoriskt sjakbos vid Sab-

bathsberg, öfver bvilket ban hade tillsyn, och dog
deraf d. 2 Febr. 1827. G. var en man af vid-

sträckt beläsenhet, och mycket anlitad som praktisk

läkare, ebnra ban var mera theorist. Har utgif-

vit en Handbok i Medicmal-tagfarenheten , hvilken

särdeles värderas, samt, jemte friherre Berzelius,

en Journal för Läkare och Fältskärer. En mängd
uppsatser i Svenska läkare-sällskapets handlingar

äro af hans band.

«adolIn, Jakob, född d. 13 Okt. 1719 i Streng-

näs, bvarest fadern, sacellan i Nådendal, dä vista-

des såsom flykting nndan Ryssarne, hv ilka innehade

Finland. Ehuru fadren sedermera blef kyrkoherde
i Wirmo och kontraktsprost, voro hans tillgångar

likväl så knappa, att sonen Jakob, noder sin stu-

die-tid, måste kämpa mot många svårigheter och
låna sig de oondgängligaste böcker. Genom flit

och ihärdighet besegrade han emellertid alla bin-

der och var primns vid magister-promotionen år'

1745. Såsom prof på hans ihärdighet må anfö-

ras, att ban, för att icke af sömnens* behag låta

förleda sig att för länge qvarstadoa i sängen , ofta

lade sig på blotta golfvet med ett vedträd under

bnfvodet. Uppå vetenskaps-akademiens uppdrag

verkställde ban år 1751 observationer på månen,
bvilka vunno mycket bifall, och belönades med le-

oomotskapet i akademien, samt följande året med
kyrkoherde-beställningen vid Finska domkyrkoför-
samlingen i Åbo, till favars emottagande hao lät

prestviga sig. År 1753 blef han phys. professor,

sedermera, efter hvartannat, tbeol. doktor, theol.

professor och domprost, samt 1788 biskop i Åbo,
K. N. O. Död d. 26 Sept. år 1802. G. var en

utmärkt mathematikns, fördragsam tbeolog, slug

och förslagen, skarp menniskokänoare, glömsk af

oförrätter, herre öfver sina känslor och handlin-

gar, samt ganska brnkbar i politiska värf. Hans

klokbet väckte stundom mot honom misstanken för

bakslughet; men ban begagnades med fördel af ledar-

ne vid riksdagarna under Gustaf lll:s tid, i hvilka

ban tog en verksam del. Det väcker förundran,

att en så klok man, redan hunnen till 70 års ål-

der, eftersträfvade utmärkelsen af Nordstjerne-

kommendörs-tecknet Härom berättas, att ban ytt-

rat till konungen, det ban behöfde något yttre tec-

ken, för att mera inverka på sitt stånd i konun-

gens intresse, när ban skulle tala till det. Gustaf

anmärkte då, att han redan bade Nordstjernan.

*Ackn , sade Gadolta, "det är ett så litet tecken,

ors majestät." Redbarare var Töfsala prebende-

tfastorat, hviiktt ha» ifvsn vid 1*89 års riksdag

visste förskaffa sig. Har efterlämnat 43 dispata-

tkmer, 6 rön i vetenskaps-akademiens handlingar,

ett Tat om gränsoma emettan det vi uti naturen

känna, och det vi ännu icke hunnit fatta, m. m.

Af hans efterlemnade v söner blef den andre i ord-

ningen, Gustaf , vid 26 års ålder, professor i Ori-

entaliska och Grekiska språken, sedan theol. dok-

tor och domprost i Åbo, der ban dog 1842 i en

ålder af 73 år. Mest känd är likväl äldste sonen

ttadolln, Johan, en af Sveriges mest berömde

kemister, född i Åbo d. 5 Juni 1760, och ännu

lefvande såsom emeritus nära Helsingfors. Under

Gadd i Åbo och sedan under Bergman i Upsala

studerade han kemien, till hvilken hans håg tidigt

drog honom, och blef magister år 1782. Ehuru

allmänt vitsordad bans skicklighet var, gick hans

befordran likväl trögt, och först efter Gadds död,

år 1707, kunde han erhålla kemie-professionen

,

men full lön ieke förr än 1801. Tre år senare

fick han kallelse från Göttingen, att bli den namn-
kunnige Gmelihs efterträdare. Han antog likväl

icke det hedrande anbodet. Svenska vetenskaps-

akademien och en mängd lärda sällskap hafva valt

honom till sin ledamot. Den af honom beskrifna

ytterjorden har efter honom blifvit kallad Gadoli-

nit, och Ryske kejsaren har prydt honom med S:t

Anna>- och Wladimirs-orden. Skrifter: Inledninc

titt Chemien och 51 dispatationer,

ttadollnit» ytterbit, yttrit, svart zeolitb, ett till

ailikaternes slägte hörande mineral, som består af

basisk kiselsyrad ytterjord, ceroxidul, jernoxidol,

och förekommer dels vid Ytterby stenbrott nära

Waxholms fästning, amorft i körtlar af svart färg,

ogenomskinligt med glänsande opakt brott; dels

vid Finbo, likaledes amorft, äfvensom vid Broddbo

ocb Kårarfsberget nära Falun, på det senare stäl-

let äfven oftast derbt, men stundom i fyrsidiga,

platta prismer, till färgen utvändigt svart, inuti

mörkbrunt eller gulbrunt, samt hårdare än det

derba, från hvilket det äfven skiljer sig till sam-

mansättningen, de rigenom att det, jemte dessa be-

ståndsdelar, innehåller kolsyrad kalk och berylljord

samt manganoxid. Det är uppkalladt så väl efter

Gadolin (se ofvan), som efter fyndorten.

Gatnef, en socken, med Mockfjerds kapell, be-

lägen i Säters fögderi af Stora Kopparbergs län,

Leksands kontrakt af Westerås stift, 3* mil V.

från Falun, hör till 2 kl. konsist. och håller 12

mil i omkrets. Kyrkan är uppförd af sten, rym-
lig och ljus, försedd med torn, från hvars lanterna

man bar en god utsigt öfver trakten. Sedan sock-

nen blifvit storskiftad på statens bekostnad, har

man fått den uppgift, att åkern ntgör 6,425 tunnl.

26 kappl. samt äng och skogar 9,369 tunnl. 27 j-

kappl. Denna mark fördelades då i 600 besuten-

heter, bvaraf de minsta erhöllo 5£ tunnl. fullgod

åker och äng; 57,343 tonni, skog voro fördelade

på dessa besutenheter. Allmogens qvinnor syssel-

sätta sig vintertiden med linspånad och väfnad,

hvilka varor försäljas till angränsande landskap.

Äfven spånader af nöthår lemna dem en biförtjenst.

Här märkes; Ta/tsä masugn, anlagd åren 1820 och

4821, tillhör Kopparbergslagen och lyder noder
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664 Cteglwft kanal.

fforaå brak; Gr<M* tom*/ (se detta ort). Hir fin-

nes ock postkontor. Socknen bar 4,548 inrånare.

Jerate annexet består den af 78£ mtl., med en

areal af 98,750 tunnl., af hvilka 8,500 äro sjöar

och kärr.

dagnef» kanal. Se: Gråda kanal.

fiaiiner, Lar* Peter , koogl. bofpredikant ,
prost

och kyrkoherde i Arvika, född 1791. Har ntgifvit:

Predikningar och Nattvards-betraktelser , 4 häften;

en årgång Predikningar; Strödda betraktelser i an-

deliga ämnen, 15 häften; Blad ur Jesu Evange-

lium; Biblisk historia för folkskolor, samt dessutom

flere nattvardsböcker , bönböcker och strödda pre-

dikningar.

Garnerna, Samuel» assessor i antiqvitets-ar-

kivet, död i Kangsbarkarö nära Köping år 1791;

ntgaf, efter Gjörwell, Svenska Magazinet, några

småstycken bland Vitterhetsnöjen , Betraktelser öfeer

menniskors sista stunder och ett Äreminne öfver

Stjernhjelm , författadt efter Franska mönster. Har

förtjenst genom sin skarpsynta ordgranskning af

Svenska språket, och var en bland ledamöterne i

Utile Dulci. Han föddes i Himmeta församling i

Westmanland, der haus fader, Mattbias G., var

kyrkoherde. Denne hade äfvea mycken smak för

poesien, och var en icke olycklig idkare deraf.

Han beskylles likväl äfven för en annan smak: den

för brännvin, hvilken han likväl tillfredsställde med
sällsynt moderation. Han hade nemligen på sitt

bord, jemte dricksstopet, en balelj med väl vat-

tenblandadt brännvin, bvaraf han idkeligen sma tta-

de och som han kallade: lac senum (de gamles

mjölk). Han dog år 1750, i en ålder af 62 år.

Crahm, Sigfrid Lor. Af naturen vanlottad i

kroppsligt hänseende , med en bräcklig fysik och ett

för kort ben, men en utmärkt ritare, praktiserande

lärare och känd genom sina afbandlingar och anek-

doter om Svensk konst, hvilka i handskrift förva-

ras på Upsala bibliothek, 4 band i qvart.

Ctahn* Landträntmästaren i Falun, Henrik Gahn,

af en från Skottland hit inOyttad ätt, och svåger

till sedermera presidenten David von Schultzenbeim,

hade flere söner , som gjort namnet ryktbart. Den
äldste, BHU, praktiserande läkare i Arboga, dog
derstädes år 1820, i en ålder af 87 år, och den

andre i ordningen, Krlk, död som regements-

fåltskär vid Svea lifgarde år 1766, endast 31 år

gammal; den yngste, Carl Pontus, född år 1759,

blef militär, gick i Fransk tjenst och bivistade tre

fälttåg mot Engelsmännen, erhöll S. 0. 1789, för

affären vid Parkkamäki, tillfångatogs i Norrige år

1808, blef öfverste för Dal-regementet, general-

major, ordförande i krigs-bofrätten och K. med St.

K. af S. 0. Då han adlades år 1809, npptog ban

familjens gamla namn Gahn af Golquhoun. Död
1826. Den som isynnerhet gjort namnet frej-

dadt, var

€}ahn 9 Johan Ctotlille», en om kemien och

bergsvetenskapen utmärkt förtjent man. Han föd-

des d. 19 Ang. år 1745 på Woxna jernbrnk, hvilket

tillhörde hans fader. Under sin studiitid i Upsala

förenade lika tycken och böjelser honom med Thor-

bern Bergman, nyligen ntnämnd till professor der-

stådw, och Sobert», tenn endast elev på ett sf

stadens apotbek; men sedermera så mtmirkt anm
vetenskapsman. AUfl tre gjorde hvar för sig forsk-

ningar, bvilkas resoltater de meddelade hvaraaära,

och bvaribland några sedermera blefvo af stor jnjft-

ta för verlden. Efter vanligt brak ingick den an-

ge Gabn år 1770 i bergs*kollegium; men ehnri

ban der, erhöll assessors titel, fick han likval al-

drig någon ordinarie befattning eller lön, hvilket

ban hvarken eftersträfvade eller beböfde, emedan
ban egnade sig åt ekonomiska yrken och deraf ha-

de sin utkomst. Han gagnade icke desto mindre

vetenskapen och fäderneslandet. Flera af hans fo-

retag hvilade på nya upptäckter, bvartill höra en
blästermätare, blåsrörets användande, uppfinningen

att af vitriolvatten tillverka vitriol och svafvel,

m. ro. Berzelius erkänner honom i åtskilliga styc-

ken för sin lärare, och icke blott Svenska veten-

skaps-akademien, utan äfven flera lärda sällskap

invalde bonom bland sine ledamöter. Som repre-

sentant för Falu bergslag vid 1809 års riksdag,

blef han ledamot af konstitutions-utskottet och så-

ledes en bland stiftarna af vår grundlag. Han af-

led d. 8 Dec. 1818, ehuru vid 73 års ålder, lik-

väl oförmodadt, ty han hade ännu dagen förut va-

rit i tolf timmar sysselsatt vid sitt skrifbord, nå-

gonting för honom ovanligt, emedan han mera äl-

skade den praktiska handläggningen med vetenskap-

liga rön och forskningar, än deras upptecknande på

papper, en omständighet, som efterverlden måste

djnpt beklaga, emedan flera af deras resultater

derigenom gått för benne förlorade. Han bar så-

ledes efterlemnat blott en enda skrift: Underrättel-

ser om uppställningen och nyttjandet af en förbättrad

appareil för vattens oérerande. — Mest bekant

näst bonom, af hans bröder, är

Gahn, Henrik, född 1747, öfver-fåltlåkare vid

krigs-akademien på Carlberg, hedersledamot af kol-

legium medikum, ledamot af vetenskaps-akademien,

död år 1816. Införde till Sverige kokopporaa oeb

var den förste, som, år 1802, i Stockholm använ-

de dem. Ett nytt örtslågte har blifvit uppkalladt

efter honom: Gahnia. Har utgifvit åtskilliga skrif-

ter: Om vattenbråck, kureradt med kaustika medel;

Bref om ödlors medicinska nytta, m. m.

ttaltnlt, antomolitb, ett till slägtet silikater bö-

rande mineral, som består af kiselsyrad talkjord,

jernoxidul, kali och natron, med kiselsyrad ler-

jord, och förekommer dels i Erik Matts grufva, dels

. vid Broddbo och i Nafvebergs grufva, alla vid

Falun, äfvensom i Östra Silfverberget, vanligen

kristall i.serad t med oktaedrisk grundform, mörk-
grönt, blåaktigt eller svartakligt glasglansande el-

ler matt, genomskinande eller ogenomskinligt, samt

så hårdt, att det repar qvarts. Uppkalladt efter

J. G. Gahn.

Oairdner, Robert, en af de många Skottar,

hvilka under Gustaf Adolfs tid, lockade af hans

krigsrykte, ställde sig under hans fanor. Under
30-åriga kriget tjenre denne sig upp till överste-

löjtnant, blef Svensk adelsman, med bibehållande

af sitt förra namn, oeb förordnades samma år,

1650, till slottshoppman på Nyslott i Finland.
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Kvarkan baas födelse- eller dödsår äro apagiraa.

Den ätt, bvaraf han härstammar, hatt© Gairdner of

Lyas. En annan gren deraf, Gairdner of Barowfield,

blomstrar ännu i Skottland.

Galaateri eller nipperbandeln i Stockholm har sia

egen s. k. societet, hvilken erhöll sitt reglemente

af kommerse-kollegium år 1784. Denna art af mi-
nuthandel kan atöfvas äfVea af fruntimmer, efter

anmälan hos handels*kollegium och af detsamma
otfärdadt tillstånd. Reglementet af år 1749 for

kramhandeln uppräknar en mängd varor, dem ga-
laaterihandlare hafva rättighet att hålla till afsalu,

bvaraf synes , att denna handel egentligen utgör en

diversehandel, upptagande varor af ganska olika

slag, så väl egentliga nipper och öfverflöds-artik-

lar, som äfvea andra lättare varor, sådane som
bomullsgarn, handskar, m. m.

dalar (mythol.), broder till Fjalar, en ondskefull

dverg, bvilken, tillika med sin broder, mördade
den vise Qvaser och sedan bryggde skaldemjödet

af hans blod. (Se: Ffalar.)

Gäldarhorn (mythol.). Det berättas i de gam-
la sagohäfderna , att vid en af asken Ygdrasils tre

rötter fanns en brunn, hvilken bar namn af vis-

hetsbrunnen. Den kallades vanligen Mimers brunn;

emedan den ägdes af Mimer. Han drack hvarje

morgon ur brunnen och begagnade dertill Galdar-

hornet. Rddan säger, att hans dryckeskärl varit

Gjallarhornet; men det fick Heimdal aldrig lemna

or sina händer, emedan man ingen stund var sä-

ker för ett anfall af Muspels söner.

Galdenblad. Borgmästaren i Skara, Lars An-
dersson Brovall, hade tre söner, Anders, Lar*
och Johan* Den äldste af desse

fialdenblad, Anders, blef, man vet ej tfll

följd af bvilka hemliga förhållanden, af Franska

sändebudet i Stockholm utskickad till Rom, der han

uppfostrades i ett jesuiter-kollegium, och gjorde

stora framsteg i de lärda yrkena, samt lade sig

isynnerhet på vitterheten. Detta, tillika med hans

Svenska härkomst, förskaffade honom en sekrete-

rare-befattning hos drottning Christina i och för

hennes Svenska ärender, den han beklädde till hennes

död och till hennes fullkomliga nöje, så att hon
ofta hedrade honom med loford, med namn af snil-

la, o. s. v. Hon adlade honom, hvarvid han an-

tog namnet Galdenblad; men blef aldrig introduce-

rad på Svenska riddarbuset. Det är ej afgjordt,

huruvida han någonsin offentligen ombytt reli-

gion; men visst är, att han var en ifrig prose-

lytmakare ocb sökte isynnerhet locka Svenskar att

öfvergå till katbolska läran. Härtill använde han

drottning Christinas penningar, och lyckades äfven,

oj blott med fångne soldater ocb skeppsbrutne sjö-

män, ntan äfven med fattige adelsmän och andra

personer af de bättre stånden. Efter Christinas

död sysselsatte han sig med ordnandet af hennes

papper, samt afled på ett laadtgods uti Italien, so-

dan han till sig hemtat sina yngre bröder, hvilka

bagge antogo hans namn. Den mellerste, Lats 9

gick i Veaetiansk krigstjänst, befordrades till öf-

verste och kommendant på en Italiensk fästning,

samt lemsade, vid sin död, sin betydliga förmö-
genhet åt sin yngste broder,

Galdemaiad» Jobsn. Denne hade i början va-

rit simpel dragon i österrikiska hären; men in-

trädde sedan i andeliga ståndet och genom sitt re-

ligiösa nit och sin broders rikedom, vann han så

högt anseende, att han blef pater prior för jesui-

ter-kollegium i Lints. Detta hade isynnerhet till

ändamål att omvända nordboer, ocb var derföre

helgadt åt nordens trenne skyddspatroner, de heli-

ge konungarna: Erik, Knut och Olof. Men Gal-

denblad inrättade dessutom en egen undervisnings-

anstalt, der 40 unge adelsmän skulle åtnjuta un-

dervisning i alla för deras stånd nödiga yrken, och

hvarvid man isynnerhet bemödade sig att locka dem
öfver till katbolska läran, ehuru denna afsigt icke

öppet antyddes. Han skickade en Norrman, vid

namn pater Rinck, till Sverige, men hvilken der ge-

nast fick befallning att återvända. En tull-inspek-

tor Ablberg i Alingsås förmåddes att dit försända 8

Svenska ynglingar; men anslaget upptäcktes, och 6

af dem blefvo skickade tillbaka från Götheborg. Pater

Galdenblad, hvilken, enligt den beskrifning man har

om honom, äfven i det yttre lärer hafva varit ty-

pen af en äkta jesuit, lång, torr och mager och

med svartbrunt hår, afled i en hög ålder i Lints,

år 1736. Hans nppfostrings-anstalt förföll efter

hans död.

Galeas, ett 30 till 60 läster drägtigt fartyg,

med tvenne master, af hvilka endast den främsta,

som är högst, bar rå-takling.

Oaleja. Se: Galer.

OaleJmyrorna, i Näsinge socken af Bohus län.

Namnet på dessa mossar härleder sig från den i

Juli månad år 1718 företagna märkvärdiga trans-

porten af Svenska galererne, landvägen ifrån Ström-

stad, genom Skee och Näsinge socknar, till Idefjor-

den. Emanuel Svedenborg säges hafva uppgjort

första planen till detta äfventyrliga foretag, hvar-

med man hade för afsigt att rensa Idefjorden från

fiender, för att, dels vid infallet i Norrige hafva

ryggen fri, dels lättare kunna framskaffa de nödi-

ga materialierna till Fredrikshalls belägring. In-

gen kan göra sig ett begrepp om det djerfva i den-

na plan och det kraftfulla i dess utförande, utom

den, som med egna ögon sett de naturliga svå-

righeter man härvid hade att besegra. Det for-

drades Carl XH:s ihärdighet, att icke låta af-

skräcka sig från ett sådant företag, då han såg

dessa klippfyllda bålvägar, dessa klippbranter, des-

sa träsk och grunda insjöar med sin dybotten, hvil-

ka måste passeras, och dertill, vid vägens slut, en

fiendtlig örlogsflotta, den der visade sina tandra-

der liksom till hånlöje öfver det underliga försö-

ket Men konung Carl var ej den man, som låt af-

skräcka sig af skenbara omöjligheter; transporten

anbefalldes och gick lyckligt- Fartygen släpades

opp i Strömsvattnet, derifrån landvägen förbi Bloms-

holms qvarnar till Färingsjön, så till Prestvattnet

och öfver Näsinge-slätten genom ett bergpass till

sjön Lången, bvarifrån de drogos öfver bergåsar

och träsk till Elfsjön, samt vidare öfver Pilegår-
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deos Igor t» Idefjofdan, iti Tråagstia^viken.

Vägens längd tillsammanlagd åtgör nära 2| mil,

och man ser der ännu lemaingår efter kafvelbroat

och risbäddar. Den första transporten, som led-

des, i konungens närvaro, af general-qvartermästa-

ren von Dahlheim, bestod af % galerer, 7 större

båtar och 1 slup; men sedan fortskaffades flere

fartyg, jemte belägrings-artilleriet, samma väg, och

i Augusti månad flöt eu betydlig Svensk galerflot-

ta på Idefjorden. Den största af galererne, Lu-
ren, kunde ej framforslas på samma väg, som de

öfriga,* otan måste foras en annan. Den 7 Juli

steg den första galeren i konungens, hertigens af

Holstein samt hela general-stabens närvaro i vatt-

net, under soldaternes höga fröjdeskri; men hurra-

ropen tystnade,' då fienden med 14 fartyg lade sig

framför Trångstrand, och med sin kanoneld hota-

de att omintetgöra frukten af den otroliga mödan.

Men konung Carl var med, och derföre ledo Dan-
skarne betydlig afbräck, med ringa förlust på vår

sida. Några dagar derefter förnyade de försöket;

men elden från Svenska vid Hällsmörk uppkastade

batterier, samt våra båtsmäns djerfhet tvingade

dera, att, efter ett par timmars kamp, söka skydd

under Fredrikshalls kanoner. En sten vid Galej-

myrorna bär namn af Dödmansstenen, till minne af

en, som vid ofvannämnde tillfälle omkom derstädes,

ocb hvilkens ande vidskepelsen ännu tycker sig höra

vid midnattstid klaga öfver sin ofärd.

dalen, Henrik von, härmästare i Lifland, be-

gärde Sveriges bistånd emot Ryssarne vid deras

befarade infall.

Gralenakap har i vår gällande lag blifvit föremål

för bestämningar, syftande dels att skydda samhäl-

let emot följderna af den vanvettiges handlingar,

dels att försäkra honom om nödig vård, medan
saknaden af förnuft gör honom oskicklig att vår-

da sig sjelf. I förra fallet är föreskrifvet, att

den vansinnige bör sättas under klok mans för-

mynderskap, hvarigenom en borgen sökes för den

olyckliges så väl bevakning som skötsel. Deraf

följer ock, att juridiska förbindelser ej kunna in-

gås af en sådan person, och i sammanhang der-

med är äfven stadgadt, att böter för dråp, be-
gånget af vanvettig, drabba den eller de som det

ålegat att vårda den vansinnige. Då således den

vansinniges handlingar icke anses tillräkneliga, lig-

ger stor vigt på alt utreda om en för brolt an-
klagad person verkligen är vansinnig. Detta får

ej domstolen afgöra, ulan sundhets-kollegii höran-
de. Å andra sidan räknas stöld ifrån vansinnige

personer för nidingsstöld, och straffas med böter

till det stulna godsets fyradubbla belopp. Likaså

är lägersmål med afvila qvinna belagdt med 50
dalers böter, och skyldigheten att uppfostra bar-

net åligger mannen. Skulle deremot en gift per-

son förlora sitt förstånd, kan äktenskapet under

vissa förhållanden upplösas. Äktenskapsskillnad för

sådan orsak är tillåten under tvenne vilkor, nem-
ligen att galenskapen fortfarit oafbrutet i tre år

ocb ej lemnat hopp om förbättring, samt att den
friska makan ej på något sätt varit vållande till

den andres olycka. För denna omständighet hör

vftdorsékas, barndan makarnas sammaalefnad varit

före galenskapens utbrott. (Se äfven: Dårhus.)

tjtatoert, ett större, rundgattadt fartyg, takmdt

tom galeas.

Galerer eller Oalejor voro väl till namnet lån-

ge kända; men konung Gustaf Wasa var den första,

som, vid pass år 1540, låtit bygga galejor på Ita-

lienska sättet, genom byggmästare, som ban med
stor kostnad lät komma från Venedig. Finnarna,

som alltid varit skicklige i skeppsbyggeri , lärde

sig snart konsten, och Öfverträffade jemväl sitta

mästare. De första galerer skola vara byggde i

Pedersöre socken af Österbotten. Konungen fann

dessa fartyg tjenligast mot de infall och ströfverier,

som Ryssar och Esther företogo med sina lådjor i

Finska skärgårdarne. Galererna voro eljest de sämsta

krigsfartyg, man kunde tänka sig. Försedda med två

master och ett ofantligt sprisegel, voro de tungrodda

och svåra alt manövrera, erfordrade ända till 180
mans besättning, och förde likväl blott två, högst tre

kanoner i fören. De gjorde således ingen nytta,

svarande mot kostnaden, kunde ej förorsaka fien-

den den skada, hvarföre de af hans skott voro

blottställda, och voro brukbara nästan endast till

transporterande af trupper; men äfven härtill all-

deles för dyra och oviga. De hafva derföre i se-

nare tider med skäl blifvit afskaffade. Sista gån-

gen de begagnades, var år 1813, då några sådana

öfverfördes till Pomern och en tid lågo utanför

Stralsund. Galerskjulen uppbyggdes på Djurgården

i Stockholm år 1752, på entreprenad af borgmä-
staren Kjerrman, till ett antal af 30.

Galgekull» kallas en rund, djup håla uti ett

berg i Tunhems socken, f mil från Trollhättan.

Oalla» Hakan» son till lagmannen i Wermland
Folkvider, en ansedd och mägtig man, var nära

att år 1206 blifva vald till konung i Norrige, ef-

ter Håkan; men bvilket hindrades deraf, att han

ej var född Norrman, utan Svensk. I stället blef

Inge Bardson, hans balfbroder och konung Sverres

systerson, utvald till konung, hvaremot regeringen

uppdrogs åt Håkan Galin, hvilken derföre kallas

riksföreståndare, grefve eller jarl öfver Norrige.

Han gifte sig samma år med Christina, Erik deo

heliges dotterdotter.

Gallan, IHattliias» grefve, född Italienare, var

en af kejsarens befalhafvare under 30-åriga kri-

get, och fick ett slags namn derigenom, att han

råkade föra befälet i slaget vid Nördlingen; men
hvarest segern likväl icke fick tillskrifvas honom,
ntan dels Piccolomini, dels ock isynnerhet hertig

Bernbards otidiga hetta. Gallas var sedan bestän-

digt olycklig, ehuru han tre serskildta gånger sat-

tes i spetsen för hären, och man sade om honom,
att ingen gafs skickligare att förstöra en här än

han. Detta skedde mindre i öppna fältslag, än ge-
nom okloka strategiska anordningar. Slutligen dog
han år 1644, i en ålder af 55 år.

Ctalldrar (mythol.). Trollsånger, på hvilkas kraf-

tiga verkan icke allenast den nordiska hedendo-

men, ntan äfven medeltiden trodde', ehuru moder

olika namn. Medelst sådana Galldrar ansågs man
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inan* förändra gestalt, tara getton* htiften ochtasf-

va alla elementerna, göra sig osårbar, n. m.

»»lie, Peder 9 på sia tid ea utmärkt theolog,

professor i theologien och sedan erkedjekne, dispu-

terade först i Upsala och sedan på Westerås riks-

dag med Olaus Petri, i konung Gustafs närvara,

år 1627, om företrädet emellan katholska etler

Lutherska läran, den förre på Latin, den senare

på Svenska. Bönderne ropade likväl åt Galle, att

han skalle nyttja modersmålet, hvartill han då nöd-
gades. Dispntationsakten räckte tiH aftonen och
ingendera af kämparne ville anse sig öfvervnnnen

;

men deras tvist verkade likväl fördelaktigt för re-

formationens sak och öfvertygade mången dittills

tvekande.

Grulle, Olof, en af Gustaf l:s befålhafvare. Han
erhöll år 1543 uppdrag, att, jemte åtskilliga an-

dra, söka öfvertala den upproriska allmogen i Sun-

nerbo, Westbo och Östbo härader, att skilja sig

från de öfrige Småländningarne.

Ofkvlleen, Olof, fristads-läkare i Eskilstuna, se-

dan provincial-medikas inom lifgedinget i Söderman-
land, hvarifran han tog afsked år 1808, och se-

dermera handlande med fristadens tillverkningar,

titulerad kommerseråd, född 1765, har utgifvit en

dissertation och en Berättelse om den s. Ar. under-

brunnen i Gitlberga socken; en annan Om qvacksalf-

varen Magnus i Jutela socken, o. s. v.

Gallhaininar, £ ml*« frälse i Arboga socken, är

endast märkligt för det rålinjen emellan Westman-
land och Södermanland löper har emellan husen.

fjäll!» (mythol.). Så kallades Odens dryckeshorn.

Det var förfårdigadt af kon Audumblas venstra

horn och alldeles öfverklädt med guld.

e»lluiej» kallas flere mineralier, hörande till släg-

tet aink, hufvudsakligen bestående af kolsyrad zink-

oxid, ofta tillsammans med kiselsyrad, och stun-

dom bestående endast af sådan, adel gallmeja. De
renaste sorterna äro kristalliserade, genomskinli-

ga, hvita, gul- eller bruaaktiga ; de orena deremot

amorfa, af olika, vanligen smutsiga färger. Såda-

na förekomma hos oss i Rättviks socken i Dalar-

ne och uti Stollberget i Norrberkes socken. Den
rena gallmejan användes dels till utbringande af

metallisk zink, dels till beredning af messing.

GsUltorp, det enda säteriet på Öland. Se: Gårds-

lösa socken.

Ctollåftppleetekel (Gynips), ett till ordningen stek-

lar hörande insekt-slägte, hvilkas honor sticka bål

på löf och qvistar, för att deruti nedlägga sina

»gg» genom hvilken retning växtens vätskor ström-

ma till det lilla såret, och bilda der en utväxt

eller knöl, inom hvilken äggen kläckas och larven

undergår sin förvandling, samt slutligen, då den

är fällt utbildad, borrar sig ut genom skalet På
detta sätt bildas de s. k. galläpplena, bvilka huf-

vudsakligen härstamma från åtskilliga i Levaaten

växande ek-arter, isynnerhet Qvercus eerris, och

frambringas af &képpk$teåeln (C. qvercus folii), som
älven finnes bos oss. Den är £ tom lång, svart-

kran, med rödaktigt hufvud och fötter, klara, hvi-

ta, stora ock yfviga vingar al T
Ä
T tums längd, och

förorsakar det smgs galläpple** tom förekomma på
andre sidan af bladen på våra ekar. Dessa galläpp-
len äro klotformiga, svampaktiga , till sargen röda)
gula, gröna etter hvita; men innehålla en betydligt
ringare mäagd gerfsyra än de verkliga eller Le-
vantiska, hvarföre de icke, såsom dessa, hafva nå-
got handelsvälde; men kunna dock, i brist på an-
dra, användas för hushehof till beredning af bläck
och svart färgning. Utom denna finnes ännu en
annan art af samma slägte hos oss, nemligen:
Sömntornflugan eller Bedguarstekeln (G. ros»), hvil-

ken är £ tum lång, svart med rödgult underlif och
fötter, samt oklara, brunådriga vingar, och under-
går sin förvandling på törnbusken, der dess lar-

ver lefva familjvis ända till 100:detal& uti de myc-
ket allmänna mosslika utväxter, som la namn af
Sömnior», se detta ord.

GtsUoOler, till börden Fransman, inkallades till

Sverige i början af 1770-talet, såsom kalettmästa-

re vid kongl. theatera, och har komponerat bal-

letter till flera af den tidens operor.

Galt, är hannen af tama svinet (Sus scrofa), hvil-

ket är ett i de flesta länder allmänt husdjur. (Se

vidare: Svin.) Ordet begagnas äfven såsom metal-
lurgisk term, och betecknar då ett tackjernsstycke,

af 4 till 6 qvarters längd och 8 och 15 lisponds

vigt, som begagnas till framställning af stångjern

vid s. k. Tysksmide, och erhållas 10, 12 å 14
stycken vid hvarje utslag ur masugnen, hvar-

vid de gjutas i halfrund eller trekantig form, och
förses med behörigt hyttmärke.

eaalten och Blacken, tvenne vikar af Mälaren,

den förra i Södermanland, den senare i Westman-
land.

ttttftem och Ingffaa* Kand de märkligaste rao-

numenter, som förvaras på Gripaholm, kunna med
skäl räknas de tvenne stora metallkanoner, bvilka

P* yl*™ borggården. Dessa kanoner köra

till våra äldsta troféer och hafva i Johan III.s tid

blifvit eröfrade och hemförde af fältherren, frib.

Poatus De la Gardie, då han i September månad
1581 intog lvanogrod, under Ivan Wasiliewitsch IT:s

tid. På den mindre kanonen skönjes ännu märken
efter styckekulor. Den större är 8 alnar och 23

tum lång, den mindre 7 alnar och 19 tum, begge

haffa de 7 g verktums kaliber och skola väga till-

sammans 86 1 skepp.d. I öfrigt äro de, för sin

tid, prydligt och väl utarbetade, med löfverk, och

hvardera har ea inskrift på Ryska, som i öfver-

sättning lyder, å den större: "Med Guds nåde,

efter befallning af tsaren och storfursten öfver

hela Ryssland, Johan Wasiliewitsch, är denna bös-

sa, Vargen, förfärdigad år 7087, af Aodrei Tzio-

hoff." Den mindre: "Med Guds nåde, tsar Johan

och storfurste öfver hela Ryssland, är bössan Var-

gen förfärdigad år 7085." (År 7085 svarar efter

vår tideräkning mot 1577.) Drofvorna på dessa

kanoner äro gjutna i form af hufvuden, med upp-

rätt stående öron, stort gap och långa betar, i

anledning hvaraf man för likhetens skull, gifvit

dessa stycken namn af galten och soggan, hvilken

benämning de ännu bibehålla. Dessa kanoner för-

des tiD Gripskolm i Gustaf U Adolfs tid ock för-
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ärades åt hans noder, hvilken då innehade slottet

såsom enkesäte.

Ctaltstigen, kungspark i Östergöthland.

GtaltetrOin, ett jernbruk, i Njurunda socken af

WesterBorrlands län, har 4 härdar och 1,400 skepprd

priv. årligt smide af eget tackjern. Hammarskat-

ten år 14 skepprd. Det här privilegierade manu-

faktur-verket begagnas icke nnmera. Braket skep-

par på Stockholm och äges af frih. G. Ridderstolpe.

Gtaltaven, ett berg i södra ändan af Tofteryds

socken i Jönköpings län, har fordom utgjort gräns-

skillnaden emellan Wezjö och Linköpings stift.

Galtttn är en af de större odlade öarne i Tanoms
skärgård af Bohus län.

Galvaniim kallar man det fenomen af elektrici-

tet, som uppkommer genom beröring af tvenne

metaller, och med tillhjelp af en ledande vätska,

hydro-elektricitet. Dessa fenomener upptäcktes först

af Antonio Galvani , och erhöllo namnet efter ho-

nom. De instramenter, som användas för fram-

bringandet deraf få i allmänhet namn af stap-

lar, oeh dessa uppfunnos först af Volta, i följd

hvaraf de ömsom kallas elektriska, galvaniska och

Voltas-staplar, samt bestå vanligen af sammanlöd-

da zink- och kopparplåtar, hvilka benämnas par,

och uppläggas på bvarandra i bestämd ordning med
mellanlanda ylledakar eller pappskifvor, indoppa-

pade i lösningar af salter uti vatten eller syror.

De begge yttersta plåtarne, som i ena ändan är

koppar och i den andra zink, få namn af poler,

och äro de punkter der den frigjorda elektricite-

ten visar sig mest verksam, sålunda, att den posi-

tiva utvecklas vid zinkändan, den negativa vid kop-
parändan eller polen.

OalvMaoplAfltfk kallar man det i senare tider

uppfunna användandet af den hydro-elektriska eller

galvaniska kraften, att utfalla metaller på bvaran-

dra eller andra ämnen, i följd hvaraf dessa antin-

gen blott förses med tunnare eller tjockare öfver-

drag af sådana, såsom t. ex. vid galvanisk för-

gyllning, försilfring, m. m., dels ock aftryck eller

afbildningar af åtskilliga modeller, frambragta uti

allehanda metaller, särdeles i koppar, såsom till

mångfaldigande af graverade kopparplåtar, stereo-

typer, o. dyl., hvarigenom denna konst, ehuru än-
nu blott fa år gammal, vunnit ett högst betydande

användande uti konster och bandtverk. I Stockholm
är en galvanoplastisk fabrik anlagd,

ftainander (Veromca chamaedrys), en mångårig
växt, som förekommer allmänt i hela riket ända
upp till Lappland på ängar, bvilka ej äro utsatta

för blåst. Den är en god foderväxt, hvarförutan

bladen kunna begagnas såsom ett temligen godt
surrogat för the.

Gamla Byn , en socken i Södra Tjusts härad oeh
kontrakt af Kalmar län och Linköpings stift, 2 \
mil N.V. från Westervik, vid bafvef. Socknen
kallades förut Gamla Westervik och var ett välbe-

läget vikinganäste; men blef efter kristendomens

införande en köping, som i början af femtonde år-

hundradet ägde stadsrättigheter. Dess äldsta pri-

vilegier äro utfärdade af konung Erik XIII af Pom-
mern år 1421. Strast därefter fingo dock invå-

aarae tillstånd att flytta sin nya stad 2 anl när-

mare hafsbaadet, på det stället der na städan We-
stervik är belägen, och vid det då väl befastado

slottet Stegekobn, af hvars belägringar och öden i

medeltiden invånarna hade ofta och svåra kännin-

gar. Socknen är en köping med marknadsplats,

der marknad hålles tvenne gånger om året, samt

har utseende af en liten stad. Kyrkan är af obo-
kant ålder; men täflar med de äldsta i riket, och
är byggd af gråsten med tjocka murar. Här mär-
kes konung Carl XI:s porträtt och en mastkorg,

uppsatt till åminnelse att denna köping vant sta-

pelstad. Vid kyrkan finnas minnesmärken efter den

fordna staden. Dessutom märkes här: Casimirs-

borg, fordom Mera, har behagligt läge vid Gamle-
by-viken, och har i mera än tvenne århundraden

tillhört greQiga slägten Lewenbaupt. Åby gård, 1

mtl. säteri, anses äldre än gamla Westerviks stad

eller köping, som på dess ägor utan tvifvel i ur-

minnes tider varit anlagd, och kallas äfven der-

före Gammalgård; bar tillhört slägterna Sture, Soop,

Clerck, Sparre, Bonde och Lewenbaupt. Skräm"
siad, militisB-boställe, och Lida, 1 mtl. säteri.

Socknen hör till 2 kl. regala pastorater och bar

1,964 invånare på en areal af 24,64? tunnl., af

bvilka 1,930 äro sjöar och kärr. Socknens hem-
mantal utgör 48 f förmedlade hemman. Adr. Sö-
derköping.

Gamla Ull eller Oaiumalkil » en socken i Wal-
kebo härad af Östergöthland , Wifolka och Walke-
bo förenade kontrakt af Linköpings stift, 1

-J
mil

S.V. från Linköping. Hade redan år 1345 egen

pastor. Tvenne åar flyta genom socken, som äf-

ven har trenne större insjöar, nemligen Storsjön

eller Wikarn, Duseborgs sjön eller tillsjön samt
Kalfven. Kyrkan, belägen på en långslattände höjd

,

nybyggdes åren 1799 och 1800. Altartaflan och
flera målningar äro af Hörberg, och tvenne per-

spektiv-målningar af Frisk. Kontraktsprosten N.
Retzius, namnkunnig för sin ovanliga kroppsstyr-

ka, den han bibehöll tills han dog år 1752, 83
år gammal, var bär kyrkoherde. Nordvest om kyr-
kan är en björklund, troligen en offerlund, med 14
grifthögar, hvaruti man funnit en urna och jern-

stycken. Pesten härjade här år 1710. I dem»
socken märkes: Duseborg, säteri (se detta ord),

Kapperstad, i äldre tider Kappstad, 1 mtl. frälse-

säteri, samt åtskilliga boställen. Välbyggda hem-
man äro Stora Broby och Sixtorp. Häradets gam-
la domaresäte och tingsplats lärer hafva varit på
Rörberget i denna socken, der stället är utmärkt
genom en större och fyra mindre stenar. Sock-
nen bör till 2 kl. konsist. pastorater. Den består

af 45£ mtl. med 1,447 invånare. Dess areal ut-

göres af 13,909 tunnl., af bvilka endast 520 äro
sjöar och kärr. Adr. Linköping.

Clamla kyrkor hafva mörka fönster. Med
detta ordspråk betecknas: ålderdomen bar svag syn.

Gamla tylen kallas i Sverige den Julianska tide-

räkningen, hvilken begagnades hos oss ända till

år 1753, då den nu brukliga s. k. nya stylen el-

ler Gregorianska tideräkningen infördes. Det Juli-

aoska året kärleder sig från Julii Gmsars förbätt-
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ting af den Renariks tiderikningft. Rmhili-
de först best&mt det Romerska Året tiU 304 de-

gar, kvilket haa dock eedaa ändrade tfll 860. Haas
efterträdare Nama Pompflias minskade åter dagar-

nes antal till 355, med gemensamt afseende nå
månens och solens rörelser. På det att årsräk-

aingen skalle falla in med solåret, förordande han,

att ea skottmånad skalle hvartannat år insättas,

hvilken åter tid efter annan benöfde ökas och min-

skas for att ernå rätta förhållandet. Genom fel i

denna tiderakning, jemte origtigt - inskjutande af

skottmånaden, appkom efterhand ea sådan förvir-

ring, att, vid Julii Caesars tid, året hade skridit

tillbaka hela 67 dagar. Julios Gassar tillade då

på en gång dessa 6? dagar, bvarigenom förvirrin-

gen för den gången var afbjelpt, och bestämde

för framtiden årets längd till 365 dygn, med ett

skottdygn bvarje fjerde år. Månaderna ändrades

blott obetydligt, så att December och Januari,

hvilka förut haft 29 dagar, fingo 31, samt Februari

29 dagar. Efter Julii Caesars död förvirrades åter

tideräkningen, genom orätt beräkning af skottåren

,

hvilket dock afhjelptes redan af kejsar Augustus.

Denne fnrste flyttade då äfven en dag från Februari

till den månad, som bar hans eget namn, hvaraf

kommer, att Februari har blott 28 dagar. Den Ja-
lianska beräkningen visade sig dock i tidernas längd

origtig. Det Julianska året var något längre än

solåret; skillnaden utgjorde årligen 11 minuter.

Följden blef, att vårdagjemningen inföll tidigare

än den var beräknad, och otan en ny rättelse

skalle årstidernas ordning hafva småningom blifvit

omvänd; jal hade flyttat sig till sommaren och

midsommaren till hösten. Den omständighet, hvil-

ken isynnerhet bevekte påfven Gregorius XIII att

rätta tideräkningen, var förvirringen i afseende

på påsktiden. Ett nytt kalendarinm utarbetades,

framför allt af en läkare Aloisius Lilius, och an-

befalldes till antagande öfver hela kristenheten,

ifrån och med år 1582. En skillnad af 10 dagar

hade nu uppstått, hvårföre dessa 10 dagar på en

gång uteslötos. Derjemte, och för att hindra nya

rubbningar, beslöts, att på 400 år 3 skottdagar

borde utgå. Denna förordning var nödvändig; eme-
dan någon skillnad i alla fall qvarstod emellan sol-

året och det Gregorianska året. Skillnaden gör

ea dag efter 134 år, bvårföre på 400 år tre da-

gars uteslutning i det närmaste bevarar det rätta

förhållandet; likväl ej fullkomligt, ty solåret är i

alla fall ej alldeles lika med det Gregorianska.

Skillnaden är likväl ej större, än att 3,600 år er-

fordras, innan den utgör en dag. Denna nya tide-

räkning ville protestanterna icke antaga, emedan

påfven anbefallt densamma under bot af bannlys-

ning. De fruktade, att dess antagande kunde ty-

das såsom lydnad för påfven. Slutligen aftog re-

ligionshatet så mycket, att dea nya tideräkningen

infördes bos protestanterna. Påsken skulle oemli-

gen bestämmas efter en egen method, olik den

Gregorianska. År 1700 blef dea i hufvadsaken,

ehuru ej i afseende på påskterminens bestämman-
de, antagen i det protestantiska Tyskland. Konung
Carl XXI lät äfven, enligt Gregorianska kalendern,
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utesluta skattdagen år 1700; men insatte denna för-

lorade dag åter år 1712, sedan Sverige dessa tolf

år haft en alldeles egen tideräkning, olik hela det

öfriga Europas. År 1712, hvilket dessutom var

skottår, utgjorde således 367 dagar i Sverige. År
1740 antogs det rättade sättet att bestämma på-
sken, och åndtligen år 1753 började Sverige räk-

na tiden likasom de Tyska protestanterna, efter

den förbättrade kalendern. Elfva dagar, hvilka då

utgjorde origtigheten i gamla stylen, uteslötos

detta år ur Februari månad. Den olikhet i afse-

ende på påskens bestämning, som ännu skiljer

protestanternes kalender från den Gregorianska,

har sedermera äfven blifvit bäfd. En kongl. för-

ordning stadgade, att för år 1753, då de elfva

dagarne uteslötos, borde fardag, flyttningstid, mark-
nader, o. dyl. räknas efter gamla stylen.

Gamla vänner och prttfvadt svärd, Kro I

söies guldet vttrd, d. v. s. guldet pröfvas i

glöd och vänner i nöd.

Gamle man eller bonden , kallas en hög klip-

pa, 2 mil N.O. ut i sjön från Nordmaling, 6 mil

från Umeå. Den utgör en märklig hafskänning, är

mycket brant på 3 sidor, men något sluttande på
den fjerde. Ingen båt kan ligga der i storm, utan

måste dragas npp på klippan , hvilken bar omkring

400 alnar i omkrets.

Crsmmslbernjet , vid Falun. Under oroligheter-

na år 1743, stadnade den upproriske allmogen här

d. 8 Juni; men skickade fjerdingsmannen, 0. Ols-

son i Åkre, förut intill staden. Olsson underrät-

tade landssekreteraren om allmogens förebafvande,

och förfrågade sig, huruvida de, säkre och utan mot-
stånd, fingo komma in till staden. Dan erhöll till

svar härpå, att det vore säkrast om allmogen vil-

le vända om.

tStamsnalej&rden» en egendom i Thorsångs soc-

ken af Dalarne, berättas vara uppbyggd af en

klockare, som för ett mord på en djekne, hvil-

ken studerade astrologien, flydde in i skogen vid

Knifva-hyttan och blef en rik och förmögen man.

En hans måg uppbyggde Wika kyrka, och en an-

nan bodde i Storgården i nämnde socken.

Oammalttorp, en socken, med Ysana, bör till

2 kl. regala pastorater, och är belägen i Listers

härad af Blekinge län, Listers och Bräkne förena-

de kontrakt af Lunds stift, £ mil N. från Sölfvits-

borg. Kyrkan är nybyggd på 1790-talet. Moder-

socknen och annexet ligga på bvar sin sida om
sjön Weson. Ysana gränsar till hafvet, men Gam-
malstorp till Skåne, bvarifrån det skiljes af /tota-

berg eller Rystberget, som är en bergsrygg omkring

3 mil lång. Nära vid Gammalstorp synas, på nå-

gra stenhällar vid berget, spär efter menniskors och

hästars fötter, och sägnen berättar, att tvenne jättar

bafva slagits här, den ene till häst och den andra

till fot. Åfvea synes en hålighet i stenen, som

uppgifves vara märke efter en rese, hvilken suttit

derstädes. Lögeträgen kallas en liten aflång urholkning

i stenen, der jåtteqvinnorna påstås hafva lögat si-

na bara. Inom socknen märkas: säterierna Kiga,

Gamla Rgaäai, GammaMorp, jemte flera andra min-

dra lägenheter. Socknen bostår af 32 1 mtl. mod
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2,44* invånare, på e» areal af 19,260 tinsl, af

hvilka 580 äro sjöar och kirr. Adr. Sölfvitsborg.

GSammaUtojrp, säteri i Tbens säcken af Wester-

göthland, 2 mtl. med underliggande, har rymlig

och vacker trädgård samt bördig åkerjord. Ägare

häraf hafva varit G. Zelow, M. Friedenreicb , CL
Virgin samt H. M. konung Carl XIV Johan.

Gammal synd qör ny skam» ett gammalt

Svenskt ordspsåk, hvarmed föritås att äfvea ett

gammalt felsteg medför vanära, då det röjes.

Gauiraaleiitt»r-fjället, i Dalarne, ligger 3,013

fot öfver hafvet, 1,500 å 1,600 fot öfver Dal-

elfven.

OammelDo 9 ett jernbruk i Ramsbergs socken af

Nerikes län, har 4 härdar och 2,050 skepprd 16

lisp:d priv. årligt smide af eget tackjero. Ham-
marskatten är 15 skepp:d 7 Hsp:d 13 marker. Det

s. k. högre frälse-smidet utgör 512 skeppid 10

lisp:d. Bruket skeppar på Stockholm. Ägare: in-

tressenter; disponent: G. Öijer.

Gauimelbo eller GtramliaUt» jernbruk, beläget

i samma socken, med lika många härdar och lika

stort smide som ofvanstående bruk. Hammarskat-

ten och skeppningaorten äro ock desamma. Har

finnes äfven s. k. högre frälse-smide till ett be-

lopp af 512 skepprd 10 lisp:d. Ägare: L. D. Heij-

kenskjöld och D. Heijkenskjölds arfvingar.

Oamuielfarn, annex till Östergarn, beläget på
Gottland i dess norra fögderi, 4| mil S.O. från

Wisby, vid hafvet. Kyrkan, af sten, är byggd år

1052. Här är en grafsten med run-inskrift. Sock-

nen består of 8 1 mtl. och har 326 invånare på
en areal af 7,568 tunnl., af hvilka 450 äro sjöar

och kärr. Adr. Wisby.

Oamaiielliyttaa* bergsmanshytta i Qvisbro soc-

ken af Nerikes län, 4 mil från Örebro.

Ctamnielkroppa, ett jernbruk i Kroppa socken

af Wermlands län, bar 1 härd. Puddlings- och

väll-ugnar äro här på försök inrättade, och hafva

obestämd tillverkning af eget tackjern. För pudd-

lingen begagnas de från masagnen erhållna bränn-

bara gaser. Skeppar på Götheborg. Ägare : frih.

G. G. Flcetwood m. fl. intressenter. Disponent:

frib. J. W. Stjernstedt. Bruksstämpeln: G K med
ordet PuddL under, inom en fyrkant.

Oaiuiuelstllla, ett jernbruk i Thorsåkers socken

af Gefleborgs län , har 2 härdar och 1 ,202 skeppid

10 lisprd priv. årligt smide af eget tackjern. Ham-
marskatten är 12 skepprd 10 marker. Emot ser-

skild hammarskatt är smides-rätten för öfrigt oin-

skränkt vid bärdarne. Här finnes ett manufaktur-

verk privilegieradt för eget behof. Härunder ly-

der Skommarhytte masugn, | mil V. från bruket.

Malm bemtas från Thorsåkers, Bispbergs och Nor-
bergs grofvor. Skeppar på Gefle. Ägare: G. L.

Nisson och P. U. Gussander.

Ganaoder, Henrik* komminister, död 1752,

har utgifvit en Lappsk Gramatika, tryckt i Stock-

holm år 1743.

»anandet», ClirietfVld, kapellan, född 1741,

död 1790, har författat ett Fimkt och Svenskt Lex%~

kon, hvilket likväl ej blifvit tryckt; utgaf 1783

—

1789 Finska Gåtor, en Mytkolégia Fenmca, och en

alheadlmg, tryckt i Åbo ti*ntagt O» kuto$<* *tft

Ryssgrafcor.

ttandnlf I, eller dom «aaUe, tillhörande den

frejdade AHe-äUen, styrde omkring år 700 i Alf-

hem, eller det nnvarande Bohus lån. Han bief , ge-

nom sin sköna dotter Alfbild, svärfader åt den Nor-

diske öfverkooungen Sigurd Ring, samt morfader åt

Ragnar Lodbrok. Om hans öden känner man föga.

Oandalf den yngve, var en sonsons son till den

förre, samt den siste af Alfhems konungar. Han
stupade år 866, i en strid mot den unge eröfraren

Harald Hårfager, sedan ban förut, under ständiga

fejder med dennes fader, förlorat stora sträckor

af sitt rike ocb sina trenne söner. Historien teck-

nar honom såsom en tapper och klok, men i valet

af medel föga nogräknad höfdiog.

Gandvlk , ett namn , som ofta förekommer i våra

fornsagor och betecknar den vik af Ishafvet, hvfl-

ken numera benämnes Hvita Hafvet.

Oanglate (raytbol), en tjenarinna hos dödsgudin-

nan Hel. Hennes namn betyder: gå långsamt. Hon

är, liksom hela helvetes -gudinnans omgifning, stygg

och ryslig att åskåda. Hon sitter på en knarran-

de stol och har jcrn i ådrorna, i stället för blod.

Oauflere (mythol.), konung Gylfes namn, då han

gaf sig ut på resor, för att lära känna Asarne

och deras vishet. Eddan berättar, att han, under

en gammal mans skepnad, vandrat till Asgård.

ftanaog;» Joliannie, en Tysk bildhuggare från

Frankfurt an der Öder i slutet af 1500-talet, har i

Sverige, dit han inkallades, eflerlemnat flera min-

nen af värde. De förnämsta äro predikstolarne i

Lunds och Upsala domkyrkor, några vackra graf-

mooumenter öfver Gustaf Wasa och hans gemåler

i Upsala, och mindre lyckade öfver Magnus Ladu-

lås och Carl Knutsson i Riddarholms-kyrkan.

Gansviken, en hamn i Grötlingbo socken på
Gottland.

Oanthein, annex till Dalhem, beläget på Gott-

land i dess norra fögderi, 2| mil S.O. från Wis-
by. Kyrkan är byggd af sten år 1210. Socknen

består af 8
J-

mtl. och bar något öfver 200 invå-

nare på en areal af 5,925 tunnl., af bvilka 750
äro sjöar och kärr. Adr. Wisby.

GarcUi en socken, med Etelhem, belägen på Gott-

land, i dess södra fögderi ocb Gärda ting, samt

Wisby stifts södra kontrakt, 4| mil S.O. från Wis-
by. Kyrkan, af huggen sten, är uppbyggd om-
kring år 1086. Här finnes en liksten med runor.

Kyrkoherden i Gärda Nils Larsson erhöll af drott-

ning Christina år 1646 skattefrihet å Häguls skatte-

hemman , hvilken frihet bekräftades af konung Carl

X år 1652, då kyrkoherden, vid en resa ge-

nom socknen, åtföljde denne furste i dess egen

vagn. Socknen hör till 2 kl. konsist.; den består

af 11 1 mtl. och har 453 invånare, på en areal

af 6,318 tunn)., af hvHka 550 äro sjöar och kärr.

Adr. Wisby.

Qarda, tingslag på Gottland , i dess södra befall-

ning, innefattar socknarna Älskog, Lye, Ethelheat

och Gärda, tillsammans åtgörande 42 } mtl. med
1,616 invånare.
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CtaUMterftff, eller Gétbrft Baldurso», cnBgt D*Hi
On bland Götherne* anförare, under brors befäl de

ryckte från Tyskland genom Schlesien ocb Polen.

ChmrdUtrflce Tar våra förfaders benämning på det

nuvarande Ryssland. Det kallades äfven BolmgAré.

Cterdell, Nllo, född år 1736 oeh död 1813,
kyrkoherde i Hafdhem på Oottland samt år 1807
biskop derstådes, L. af N. O. oeh theol. doktor.

Kallas i Thomée kyrkohistoria
n
i alla afseenden

obetydlig."

Gardetf-rejremeiiter * Svenske, ftro tre, förlag-

de i Stockholm, såsom konungens lifvakt. Tven-

ne af dem utgöra infanteri, det tredje kaval-

leri. Detta eller lifgardet till bfist består af 400
man, fördelade på fem sqvadroner. Svea lifgarde

ntgöres af 800 man och lika stort år afven andra

lifgardet. Högsta befälet öfver dessa trupper har

konungen i egen person behagat öfvertaga; men
den närmare styrelsen tillhör sekund-cbefs-embetet,

hvilket medför öfverstes rang. De begge gärderna

till fots innefatta åtta kompanier, och alla tre gar-

des-regementerna hafva sin gemensamma mötes-

plats på Ladugårdsgärdet vid Stockholm. Gardes-

regementena äro värfvade och aflöoingen utbeta-

las af stats-kontoret; men beväring?-, beklädnings-

och dylika persedlar af krigs-kollegium. Vissa be-

hof för manskapets räkning anskaffas af befälet,

efter passevolans-kontrakter med kronan. Värf-

ningen sker på vissa år, högst tolf, efter hvilkas

slut den kan förnyas. Gardes-rcgementerna äro

s. k. rang-regementen, hvilkas officerare äga vissa

företrädes-rättigheter, bestämda genom ett kongl.

bref af d. 2 Mars 1833. Aflönings- ocb under-

hålls-kostnaden uppgår för Svea lifgardet till vid

pass 156,000 R:dr, förändra lifgardet till 158,000
och för lifgardet till bäst till 182,000 R:dr B:ko.

Af de 800 nomraer, som utgöra gardes-regemen-

terna till fots äro 24 indragne och anslagna till

spelet. Civilstaten af regements-prest
,
läkare, audi-

tör, regenients- och mönster-skrifvare utgör vid

bvarje af dessa tre korpser 8 personer. Office-

rarnes antal är 24 vid hästgardet och 38 vid de

öfriga begge korpserne, samt under-officerarnes

19 vid infanteri-gärderna och 25 vid det ridande

gardet.

Gardianer kallades, under påfviska tiden, Fran-

siskanernes och Gråbrödemes förmän oeh förestån-

dare; men Benediktiner-, Cluniacenser- och Bern-

hardiner-mnnkarne nämnde sina abboter, ocb Do-
minikanernes och Svartbrödernes benämndes priores.

Gsrdroia (mythol.). Så hette ett utmärkt vac-

kert sto, hvilket födde den vindsnälle fålen, Hof-

warpner, på favilken rider Gna, gudinnan Friggas

bodbärerska.

Garffarlnir, logarfning, kallas i allmänhet de ar-

beten, hvarigenom djurs hudar och skinn förädlas

tfll läder, garfvas eller göras gara, hufvudsakli-

gen genom behandling med åtskilliga bark-arter,

särdeles ekbark, eller andra likartade växtämnen,

ocb hvarvid den uti dessa innehållna garfsyran

ingår med hudsubstansen en förening, som är oför-

änderlig i luften och olöslig i vatten samt de fle-

sta vätskor, i följd hvaraf buden så väl hindras

från att, såsom i sitt naturliga tillstånd, taga

röta) som ock blir ogenomtränglig för vatten;

men derjemte erhåller en viss grad af böjligbet

och elasticitet, hvilken den saknar i sitt torkade

tillstånd, samt genom behörig smörjning och ytter-

ligare beredning blir fullkomligt mjuk och smidig.

Detta senare ändamål vinnes åfven genom en an-

nan arbetsmethod, kallad bvitgarfning eller hvit-

mäntning, och hvilken skiljer sig från logarfningen

derigenom , att hudsubstansen dervid genom tjenlig

behandling förenas med vissa salter, hvarigenom den

åfven blir oföränderlig i luften, men likväl icke, så-

som vid logarfningen, ogenomtränglig för vatten.

Garfning betecknar äfven i metallurgien den ope-
ration, som användes för beredningen af garfstål.

GarfetAl, ett slags stål, hvilket tillverkas antingen

och vanligast af smältstål; men äfven af bränn-

stål, på det sätt, att flera stänger af dessa slag

sammansvetsas och åter utsträckas till behöriga

dimensioner, hvarigenom det erhålles mera likar-

tadt genom hela sin massa.

Garfverier hafva i Sveriges ekonomiska lagstift-

ning blifvit ansedda såsom dels handtverk, dels fa-

briks-inrättningar. Garfverier höra i allmänhet un-

der skrå, och få anläggas endast i städerna; men
s. k. Engelska garfverier anses såsom fabriksrö-

relse och kanna anläggas af hvilken som helst i

staden eller på landet. En annan skillnad emellan

dessa olika slag af garfverier bestod i de Engel-

ska garfveriernas inskränkning, alt blott använda

utländska hudar, samt vid beredningen deraf en-

dast ekbark. Detta är dock längesedan upphäfvet.

Svenska hudars beredning vid sådana inrättningar

tilläts 1774, genom ett kongl. bref till kommerse-

kollegium, och slutligen medgafs dem år 1828, att

äfven begagna bvad slags bark som helst. Ett

Engelskt garfveri anlades redan år 1753 på Kungs-

holmen i Stockholm af Finlaij ocb Grafver; men
då det här ej kunde bära sig, blef det åter nedlagdt

och huset användt 1793 till kasern åt lifhusarer-

ne, numera lifgardet till häst, på samma plats der

nu garnisons-sjukhuset står. Samtliga garfverier-

na utgjorde år 1842 ett antal af 296 och syssel-

satte 795 personer, samt tillverkade varor för ett

uppskatlningsvärde af 683,626 R:dr. Samma år

utfärdade kommcrse-kollegium tillstånd för anläg-

gandet af icke mindre än 34 Engelska garfverier.

(Se vidare: Fabriks- och Manufaktur-näringen.)

Garuir (mythol.), den Nordiska mythologiens Cer-

berus, betecknar i Eddan en stor hund, bunden i

underjorden vid Knipahällen. Vid Ragnarök skall

Garms band brista, hvarefter han strider mot Tyr,

och de båda blifva hvarandras bane.

Garn, ett fördelaktig hamn på Goltland i Gröt-

lingbo socken, norr om stenbrottet på Grötlingbo

udde. Rlidt för hamnen är Anganlyrs hög, hopkastad

af stora kullerstenar, i omkrets vid pass 113 alnar,

med en lagd stenring rundt omkring. 1 högen har

man funnit ett litet kopparsvärd. Der bredvid äro

några mindre högar och några ätteplatser.

Garnering på fruntimmers-klädningar. I 1766

års förordning emot yppighet och öfverflöd stad-

gas, att ingen på fruntimmerskläder fick tillsatta
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612 Garpen*>o*«s hapgnrverk»

och göra garneringar af annat, än endast samma
slags tyg, hvaraf kl&dningen var gjord. Straffet

häremot var ej så obetydligt, ty den som bröt

emot forbudet, skalle plikta 100 daler silfv. m.,

mista klädningen och såsom orden lyda, "vara ovär-

dig, a t tädanefter bära Sidentyg/ Fruntimren fin-

go likväl af gunst och nåde sig tillagda rättig-

heten, att få slita ut de plagg med iorbudna gar-

neringar, dem de redan ägde, likväl skulle sådant

vara gjordt inom d. 1 Jan. 1768.

Garney, Johan Carl. öfver-masmästare, ut-

gåf år 1791 Handledning i Svenska masmdsteriet

,

hvilken sedan omarbetades af Lidbäck.

Gärning kallas den smältprocess
,
hvarigenom rå-

koppar förädlas till s. k. gar- eller rosett -koppar.

Den verkställes uti egna ugnar, kallade garbärdar, uti

hvilka genom blästerluftens verkan på den smälta

råkopparen, de deruti befindtliga syrsättligare me-
taller forslaggas.

Garnison finnes i Stockholm, samt i rikets be-

fastade orter, och utgöres af hela den värfva-

de delen af hären, med undantag af Wermlands
fältjägare -regemente, hvilket sammandrages en-

dast vid möten eller då rikets tjenst det fordrar.

Stockholms garnison utgöres af tre gardes-rege-

menter, kongl. Svea artilleri, samt, om man så

vill kalla det, kongl. lifbevärings-regementet, ehuru

detta, utom vid mötena, endast utgöres af en offi-

cers-korps, hvilken bestrider vakthållningen vid det

kongl. bofvet. I Malmö, Ystad, Helsingborg och

Engelholra är kronprinsens husar-regemente för-

lagdt, Götha artilleri i Götbeborg samt Wendes
artilleri i Christianstad. Likväl hafva artilleri-rege-

menterna vissa depot-kompanier garnisonerade på
andra ställen, såsom Svea artilleri i Waxholm,
Gette, Wisby samt på Dalarön, Götha artilleri i

Garlsborg och Carlsten, samt Wendes artilleri i

Landskrona. Denna sistnämnda stad har dessutom

en egen garnison, det s. k. Landskrona garnisons-

kompani, som bildades af den del af konungens

f. d. eget värfvade regemente, som, när detta re-

gemente upplöstes, antingen icke uttjenat sina ka-

pitulationer, eller äfven i annat fall ville fortfara

med tjenstgöringen. Befälet ul gjordes af office-

rare vid det nyssnämnda regementet, eller vid

Skånska infanteri-regemenlerna eller Hallands in-

fanteri-bataljon; men kompaniet rekryterades icke,

utan har numera upplöst sig.

Garnisons-sjukhuset i Stockholm. Denna sto-

ra och dyrbara byggnad börjades redan år 1816,
men blef ej färdig förr än 20 år derefter, och
har kostat mellan 3 och 400,000 R:dr B:ko. Man
har ofta tadlat, icke blott den långa tidsutdrägten

och dyrheten, utan äfven att det blifvit anlagdt

på Kungsholmen, då hufvudstadens garnison är for-

lagd på Ladugårdslandet, och således en lång och
för patienterne svår transport bäraf förorsakas.

Det är inrättadt för 300 man, har, oberäknadt den
ofvannämnda omständigheten, ett förträffligt läge

och liknar mera ett palats, än ett sjukhus.

Garnspinneri. Se: Bomullsspinnerier och Fa-
briks- och Manufaktur-näringen.

Garp betyder i foras»råket ursprungligen en dug-
lig man, sedermera finner man det beteckna en
viking af det mindre ädla slaget, och slutligen be-
gagnas det såsom öknamn på de Tyskar, hvilka

under sju års tid (1389—1396) framforo i Sve-
rige med mord, brand och plundring, under före-

vändning att hämnas den år 1389 afsatte och till-

fångatagne konung Albrekt. Garparne utbredde

sig öfver hela landet, uppbrände Westerås, En-
köping, Nyköping och Skara, samt slogo de till

motstånd samlade bönderne i flera drabbningar, till

dess de vid Tjällmo i Östergöthland tillfogades ett

allvarsamt nederlag utaf östgötha-allmogen, som
ännu ger namnet Garpa gölar åt några mossar,

invid hvilka denna strid skall hafva stått.

Garpa* jerngrufva i Lerbäcks bergslag af Neri-

kes län, der omkring 1,900 skepp.d malm årligen

brytes.

Garpe slott i östergöthland. Se: Vestro Harg,

socken.

Garpenbernjt en socken, belägen i Näsgårds

fögderi af Stora Kopparbergs län, Hedemora kon-

trakt af Westerås stift, 2 ^ mil O.N.O. från He-
demora. Här märkes Garpenbergs kopparverk och

grufvor ,
Garpenbergs jernverk, Garpenbergs kungs-

gård, samt Wiks eller Olshytte stålverk (om hvilka

se under dessa ord). Jönviks by, en länge ödelagd

grufva, har omkring år 1818 åter blifvit uppta-

gen och ger god tillgång på malm. Ärängs och
Viks koppar- och jerngrufvor äro ödelagde. Hum-
melbo sUfvergrufva håller en silfverhaltig blyglans.

Dessutom finnas flere jernmalms-anledningar, hvar-

ibland RylshyttefaUei och Christines nya grufva, som
gifvil 5,364 skepp:d jernmalm under år 1839.

Socknen hör till 3 kl. regala pastorat; består af

16 mtl. och har 2,106 invånare. Dess areal ut-

gör 32,400 tunnl., af hvilka 3,600 äro sjöar och

kärr. Adr. Avesta.

Garpeoberg, ett jernverk, jemte Dormsjö och
Wik eller Olshyttan (se detta ord), beläget i Gar-
penbergs socken af Stora Kopparbergs län. De
tvenne förra bruken privilegierades år 1782. Ver-
ket har 7 härdar och 3,150 skepp:d priv. årligt

smide af eget tackjern, äfvensom gjuteri vid Dorm-
sjö. Frälse-smidet utgör 149 skepp:d 18 lisp.d.

Här tillverkas spik och hvarjehanda manufaktar-

smide. Garpenberg har en betydlig egendom och

ett d. 28 Maj 1818 privilegieradt rödfärgsverk , af

bvars tillverkning tionde-afgiften, sedan år 1824,
måste utgöras med hvarje 30:de tunna. Hammar-
skatten utgör 30 skepp:d. Skeppningen sker på
Stockholm. Ägare: E. v. Stockenström och med-
intressenter. Smidesstämpeln : W S inom en cirkel.

Bistämpel: W. W. & C:o.

Garpenbergs kopparverk» i Garpenbergs soc-

ken, räknar sin ålder ifrån 12:te århundradet och
bearbetades då af biskop Engel i Westerås, ge-
nom Tyska bergsmän. Den äldsta handling man
känner om detta verk, är konung Erik XlV:s bref

af d. 22 Nov. 1563 till And. Garpins. År 1579
erhöll konung Johan IU:s kamererare 01. Knutsson

fullmagt, att hafva "Garpenbergs bruk tillika med
de andra bergverken i befallning." Är 1597 öde»
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Mm bmfcrfrifUa, genom vårdslöshet hot befåH-

ntngsinaantn i orten. År 1601 läl konung Carl

IX med arbete försöka Garpenberg. År 1413
emottogs Garpeabergs gård oeb broeogrefver på
artande af Haas Chrietofier Stegar fråa Falan,

hvilket ej fortfor längre ån till år 1620, då de

öfvertogos af Otto Hear. Schmidt från Schwabeo
och Jon. Rollenhagen. Braket gaf år 1624 i ar-

rende d00 d:lr. År 1687 öfvertogs det af Th.

Fnack och innehades af denna slägt till år 1758,
efter hvilken tid Garpanbergs gård och koppar-

verk varit i enskild mans band. I senare tider

halva grnfvorna gifvit en betydlig minskad afkast-

ning, ocb på senare år i medeltal: lernaat 1&2
skepp:d koppar, å 187 lUdr B:ko. De ödelagda

grnfoppniagarne vid Garpenberg kallas åann Heden-

fmfvor, emedan man förmodar, att de blifvit upp-

tagne i bedendomen. De förnämsta af Garpenbergs

grafvor äro: Stora Hedninge-grufvan, Funk-gruf-

van, Briks-grafvaa och Rålambs-grufvan. Man har

bår anmärkt cement-vatten och cement-koppar.

Ctara>eiia>erff8 krnigagaWd, 4 mil fråa kyrkan,

förut krono, inlöstes till skatte af assessor J. Fnack.

Framlidne bergsrådet och riddaren Salomon v. Stoc-

kenström, jemte dess meddelågare, bafva har upp-

fört flere vackra byggnader. Egendomen tillhör

no, jemte förutnämnde verk, kammarherren' E. v.

Stoekens trom och dess syskon.

Gtmrpliyttaa* jernmanufaktur-bruk i Tysslinge soc-

kan och Nerikes lån. Här idkas diverse manufak-

tur- samt svartsmtden, jemte spik-tillverkning af

eget tackjern. Brnket bar 2 härdar och 800 skepp:d

priv. årligt smide. Hammarskatten är 8 skepp:d.

Skeppar på Stockholm. Ägare: P. Hinnerason.

Braksstämpeln: G B.

ttmrpliyttan, 1| mil V. från Lindes stad i Ne-
rike, tillhör bergsmän.

tta^pmytte-klåat, ett högt berg i Tysslinge soc-

ken af Nerike, hvari anträffas ihåliga rum, såsom

kamrar, hvilka torde vara utbrutna grafvor. I

berget finnes älven ett större hål, som kallas

Guldhålet , bildadt af naturen, ehuru maa der brutit

efter guld och silfver. Man bar här anmärkt flere

egna stenarter.

Cfcai-patjrdm, jernbruk i Westmanland. Se: EU-

holm,

HmwtMMkmm » Johan, jnris professor i Upsala, född

1624, död 1684, aasågs för en af sia tids lär-

daste män; har atgifvit: Ett Loflal öfver Rikträdet

Erik GyUensljerna, samt an afhandling de Pasnilen-

lia Legsli.

tterts, en stad i Pomern, belägen vid Oderström-

men, blef anmärkningsvärd under trettioåriga kri-

get. Medan de kejserlige innehade Garts, lades,

af deras befalhafvare, Conli, ett bakhåll mot Gu-

staf II Adolf, avartill anledningen gafs af en öfverst-

löjtnant del Ponte, hvilken försyns skull öfvergått

till honom. På ömse sidor af en hålväg, som ko-

naagen med 70 Fiasko ryttare skalle passera, ställ-

des 1,500 Neapolitanske kairaasierer, hvilka hår-

hatades angrepo de bekymmerslöst framtågande. Stri-

den blef häftig; men oaktadt konungens och hans

följeslagares tappra motstånd, började fördelen la-

ta åt fiendens sida. Gustaf H Adotfa bäst blef

skjuten och han sjelf fangen, men lyckligtvis icke

igenkänd, så att de efterföljande Svenska sqva-

droaerna, af skotten underrättade om faran, hutt-

no fram till undsättning, och JNeapolitanerne nöd-

gades fly efter förlust af 400 döde och 200 fån-

gar. Konungen ångrade sedan bittert sin oför-

sigtighet, hvilken vållat så många tappres fall.

Staden Gartz innehades af de kejserlige ännu till

annandag Jul år 1630, då Schaumburg, efter Greif-

fenhagens eröfring, utrymde den, efter att först

bafva antändt den olyckliga staden. Gustaf Adolf

inryckte der två timmar senare.

Cteran» Peter, en gammal Carolin, hvilken kom
i tjenst 1689, som volontär vid lifgardet; men
tjente sig upp, så att han 1701 var kapiten. Han

erhöll aldrig någon högre grad, ehuru han fick

majors och öfverst-löjtnaats karakter. Icke desto-

mindre gjorde han alla Carl XH:s fälttåg, från sla-

get vid Narva till det vid Pultava, der han blef

fången, ocb fördes till Tobolsk. Här qvarhölls nan

till år 1722, då han änd tiigen hemkom och dog

i tjensten på 1730-talet, några och 60 år gammal.

Gaurtafue, Johan, skref sig äfven Gauralne,

CNsrta och tiardts» assessor i Åbo hofrätt och

död såsom sådan i början af år 1681, har utgifvit

åtskilliga dissertationer, var en lärd och skicklig

man; men, åtminstone änder de sista åren af sin

lefnad, något oordentlig till sina seder, hvilket

kan inhemtas af följande utdrag ur hofrätt ens pro-

tokoll för d. 21 Febr. 1680: nWidare propone-

rade Hans Ezcellence Presidenten, huruledes As-

sessor Gartzius icke allenast den ena gångea efter

den andra kommer drucken upp i denna Kongl.

HofRatten utan ock i Kyrkan och Guds hus, hvar-

est ban nästl. söndag sig så ställte och så skräck-

liga och skamliga åthäfvor brukade, som hade han

varit ifrån sitt vett och skäl; begiärdes att denna

Kongl. Rätt ville våra betänkt på bvad sätt så-

dant hemmas måtte. Hvårföre öfverlades detta,

och emedan Assessor Gartsius tillförene alfvarli-

gen förment är med sådant att afstå och än vi-

dare framkomma; men efter ban derulinnan allt

fortfar och continuerar, jemväl och besöker par-

terne som bafva actioner i denna Kongl. Rätt, så-

som ock omgås med sådaae personer, som en As-

sessor intet anslår; ty slöts, att han till vidare

besked sig ifrån denna Kongl. Rått absenterar.
n

Gaser kallas sådaaa kroppar, hvars minsta delar

endast i ringa mån lyda jordens dragningskraft,

äro så rörliga, att de med lätthet utbreda sig

i alla rigtaingar, ocb således ej, såsom vätskor,

antaga en med jerdens rnadning koncentrisk, 00-

risontel yta. Ka sådan kropp år luften, hvilken

dock icke är ea enkel gasart, ataa består af tven-

ne serskiMta, neosl. syrgas ocb qvåfgas. Dessa bag-

ge ocb äanu en tredje, aeml. våtgas, kunna på ia-

tet sätt bringas ati annan form, och kallas der-

före beständiga (permanenta) gaser, då deremet

alla öfriga kunna genom starkare eller svagare af-

kylaiag eller sammantryckning förvandlas till dropp-

formigt flytaade eller vätskor, och få derföre namn

af obeständiga* Af dessa senare förekomma tven-
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ne, noutligeu tolrftregns cteh vattengas* färdigbil-

dade i naturen, inblandade i attnosfetiska luftoa,

de öfrigu frambringas till största delen af andra

lytaode eBer tiH och med fasta kroppar, genom
iaTerkan af behörig vårmegrod, hvilbet äfven är

förhållandet med vattengasen. Alls sådana återtaga

fast eller flytande form, genom afnyhnng till luf-

teis vaatiga temperatnr.

&*a«l»nder, pastor i Wexjö stift, författare af

en beskrifning öfver Soentka aUmogmu *#**)*%,

seder, m. m., bvilken utkom år 1774.

GkmmU Under detta namn tanker sig allmogen vål-

nader af mördade, odöpta bara, favilka tres natte-

tid apphåfva klagorop från kärr ock andra ed*

trakter. Dessa rop, af vidskepsisen kallade Qåsl-

9kti, aro likväl icke annat än lätet af någon fb-

gel ntaf uggleslägtei. — Gast betyder åfven ande,

vålnad i allmänhet Ett visst slags hastigt på-

kommande illamående kallas pastkramnin§ , och tros

förorsakas af någon afliden, kvilken på detta sätt

vill hämnas tillfogade oförrätter. Eljest gifves det-

ta namn äfven åt de Månader i koden, dem man
någongång varseblifver vid uppvaknandet ifrån en

tång sömn.

€*ast*a*9 personer, som bafva något visst ställe

på ett skepp sig anvisad t for sin bufvudsakliga

sysselsättning, såsom marsen, booken, på styr-

bordssidan, 6c. Häraf benämningarne märsgastar,

backsgastar, styrbordsgastar, ftc

»srtavelton;, märklig for det der den 4 Mars 1365
kållna fältslag, kan nnmera ej med säkerhet be-

stämmas till sitt läge; men bör sökas i graaska-

pet af byn Hofsta, ej långt ifrån Enköping. Här
utropade den missnöjde Svenska adeln till konung
i Sverige Meklenburgaren Albrekt, öfverrumplade

och slog den afsatte konung Hägnas Eriksson oeb
kaos son Norske konungen Hakon , hvilken med en
här skyndat fadern till hjelp. Slaget på Gata-
skog, deri den gamle konung Magnus blef fangen,

befastade konung Albrekt på Svenska thronen.

Ctethe, frälse-egeudom i Westergö tåland. Se:
Briksberg, socken.

fdathe» Anna Tholen*. Detta fruntimmer,

född i Halland 1694 och död i Götheborg 1777,
gift först med kapiten-löjtnanten Thoresson och
sedan med grosshandlaren Busk, är märkvärdigt

derigenom, att, ehuru hennes ålder icke var ovan-
ligt hög, hon likväl hade en utomordentligt talrik

afkomma. Hennes äldsta dotter var vid hennes

död 66 och den yngsta 41 år gammal. Hon bars

till grafven af 10 barnbarn och 2 baraabarnsbnrn,

och vid begrafningen voro 60 af hennes afkora-

liagar närvarande. Hon var stammoder för inalles

löl personer, af hvilka 106 öfverlefde henne,
nemligen 60 af man- och 46 af qvinnkönet.

Chstahandel eller mångleri kallas den handel,
som hvarken drifves i parti eller i öppna bodar,
utan i stånd eller på s. k. mångleri-stolar. Den
år tillåten endast med diverse varor, såsom träd-

gårdsfrukter, nötter samt vissa födoämnen, sådana
som hummer, kräftor, ostron, m. m. Tillstånd af
stadens styrelse fordras för drifvandet af sådan han-
del. Men all annan gatubaode], såsom utbjudande

af tryckta skrifter ester af handels- och hondtwwhs-
varor, år vid böter förbjudet. Uppsigton n/ver

gatubandeln tillhör, for Stockholms stad, öfvorståt-

bållare emhotst för politie-äreuder.

fitetmloms», ett nu mera afskaffadt straff i Sverige,

var fordom brukligt icke blott för brott emot

krigsartiklaruc, utan äfven vid andra tillfällen, så-

som for tjufnad, förbrytelser af sjötsllsbetjonte,

samt för åverkan på vattenkonster eller andra verk

i grufvor, jemto flero andra förbrytelser. Någon

äldre forfattning, der gatutopps-stroffet otnnänsnes,

lärer svårligen kunna uppgifvas, än konung Magni

privilegier for koppsrbergs-måsaea i Falun, date-

rade den första lördagen i fastan 1847, i kvitta

den som stal kol, malm eller ved, för mindre än

en half marks värde, ådömdes gatatopp. Do som

verkställde straffet kallades Owpugrefvar i tO Kap.

7 ft Björköa R., samt Mockekén&r eller afochs-

kmeckiar och profo$$er, år 1569, i honung Erik

XIV» afsättningsdom 16, 90 $§. Högsta kropps-

plikten var 9 hvarf gatulopp genom 900 man.

Voro icke 300 man att tillgå, kunde i stället 100

man därtill kommenderas, då ett gatalopp fram

och tillbaka emellan detta manskap räknade» för

ett hvarf. Straffet fick äfven i visst fall förvand-

las till spöslitande, då 5 pär svarade mot ett

hvarf; 9 mot 9, 14 emot 8, 18 emot 4, 93 mot

5, 27 mot 6, 32 mot 7, 86 mot 8 oeh 40 par

mot 9 hvarf. Man började dock redan for lång

tid tillbaka att inskränka och nppbäfva detsamma.

Drottning Christinas straffordning år 1658 före-

skrifver förvandling af böter i gatulopp, så att

emot 40 d:lr s:mt böter svara fyra, emot 80 d.ir

sant sex gatulopp och synas nio sådana vara det hög-
sta , som brakat ådömas. Gatuloppen plägade verk-

ställas antingen emellan femtio par, d. v. s. etthun-

drade personer, eller igenom etthundradefemtio por,

d. ä. trehundrade personer. I förra fallet räknades

ett lopp fram ecb tillbaka för ett, men i det sena-

re hvarje genomlöpande för ett serskildt gatulopp.

Detta straff synes kafva Mifvit tillämpadt endast

på manspersoner; deremot svarade för qvinnor hud-

strykning framför tingstngudörren. Ifrån konung
Carl XI :s regering finnas förordningar, hvilka ut-

visa att gatuloppet då ännu var i fellt bruk; men
tillika att det började inskränkas. Anledningen

dertill synes bafva varit den afsky detsamma väckta

ibland allmänheten. Man började finna detta straff

alltför barbariskt, och anse förnedrande att del-

taga i verkställandet doraf. Det hände t. ex., att

då en tjnf dömdes af Götba Jiofrätt till nio gån-
ger gatnlopp igenom trehundrade man, oofa detta

skulle verkställas af borgerskapet i Jönköping,

kunde detsamma icke dertill förmås, emedan de
kunde derföre lida något vanrykte. Straffet ut-

fördes då af allmogen i Tveta kärad; men äfven

denoa åtog sig det ogeraa, hvårföre KongL Maj:t

förordnade att profossen ägde dädanefter förrätta

afstraffntngeo, med så många slag som domen fÖ-

reskref. Detta kongL bref är nf år 1690. Seder-

mera synes det bafva ålegat stadsvakten att verk-
ställa gatalopps-straffet, ty ett kongl. bref nf år

1781 förordnar > att gaiufoppet ej allenast i stsV
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derae, därest ej luues-aådaa stadsvaktm I Stock-

holm, etaa ock på landat, når "det b*ptfmligen

ej iiie kaa", må förvandlas i spatUlanötv Fyrabio

par spö »varade enat nia eartalepp. Spöstraffet

trädde aåledas i avloppets ställe ; likväl bibehölls

•de* aamare äanu i vissa serskildta fall, och evar»

. aUd i krigsartiklaru* lada till år 1812, då det,

genom att kongl. cirkulär, alldalas afskaffadea ack

ersaUt» med prygetstaeffet, så att tjugu prygel

svara emot att kvarf gatalapp ack emot nas kvart

etthundrade prygel, att andergås på två dagar,

.killien kvardera dagen. För flottans manskap stad-

gastea s. k. dagg, såsom motsvarande prygel.

CMmiyaiifme> Det första stegat till en sådan i

något större skala togs genom ett kengl. påbad

af d. ? Dec. 1719, att lyktor skotta uppsattas på
Norrbro i Stockholm. Det dröjde likväl äana i

nära 30 år, eller till d. i% Jan. 1749, förrän nå-

gonting allmäaligt stadgades i denna väg. Sist-

nämnde dag åtkom ändtligen en förordning, nvfl-

ken påbjöd en allmän lyktkållniog i hela staden.

Denna ganska bristfälliga gatulysaing fortfor sedan

i 80 år; ty först 1828 började man införa s* k.

reverber-lyktor, med dubbla sken, ställde i kors-

gatorna, kvarigenom mera ljus erhållet med min-

dre antal lågor ock på många ställen med mindre

kostnad, kvilkea i alla fall för kela staden töade

kanna beräknas till omkring 20,000 R:dr B:ko.

De gamla, små och matta lyktorna bibehållas lik-

väl äaaa här och dar. Det bar flera gånger, den

första gången år 1825, varit föreslagit, att i SWtck-

kolm införa ea gaslysning, hvartill Engelska gaskom-

panier erbjadit sig, oofa sådant skedde seaast delta

år (1846); men förslaget bar alltid mött invändnin-

gar, som tillintetgjort detsamma. 1 Götheborg har

mit bmfvit antaget, och man är na sysselsatt med
daas verkställande. AUa rikets större städer äga

ea mer och mindre god gatolysning, och alltför

fö torde helt och hållet sakna den. — Till be-

fordrande af snygghet utfärdade Gustaf U Adolf,

redsa d. 22 Dec. 1614, en resolution på stadens

anaökning, hvari det heter: "Medan fast oskicke-

liga tillgår, att icke allenast hamnar, ataa ock

gator, gränder ock broar, uppfyllas med skarn och

mrenlighet, tvärt emot stadslagen, så ock all skick-

lighet, och är skam, att deröfver icke bättre upp-

aya hållas skall; derföre vill KoogL Maj:t bafva

tiUsagt och befallt borgmästare och råd, att hal-

va der inseende med, och sådaat icke allenast af-

skaffa, utan ock eljest om stadens byggiiader sig

beflita, så framt de icke sjelfva vilja tilltalte blif-

va." År 1751 vidtogs anstalt om renhållningen

genom entreprenad för allmänna platser ock ofleet~

bga byggnader; men enskildte husägare måste sjelt-

v* emfassörja den för sina tomter, och detta ålig-

ger dam äana. Hasa gatarenhållningen för enskild-

ta och det allmänna, torde kunna antagas till en

kostnad af ungefär 70,000 R:dr. Man är emeller-

tid sysselsatt att sammanföra dessa serskildta one-

ra, tillika med det af gatumggningea, till en ge-

measam jemnare fördelad beskattning, under en mur»

useipea^förvaltusug.

åHmanm (Jemtiands-diaUkt), betyder lodjur.

mmtmmvt* an man af Fraakasb börd, hHsåndes af
Ansgarius, efter hans första besök i Sverige, för

att häiatädes fortsätta on*«amMsev*rlnst. Isan klof

Sveriges förste biskop, ock är åfven bekant under
det antagna namnet Simon. Den ynnest, Ansgarius

åtnjutit i Birka, delades äfven af Gaatbert till ea
tid, så att det tilläts honom att offeatligeo pre-

dika kristendomen, samt till ock med uppbygga en
kyrka, hvilken blef den första i vårt land. Men
förhållanden» förändrades inom kort, troligen ge-
nom Gantberts eller någon af hans medhjälpares

eget förvållande, och ett uppror utbröt, i kvilket

en af den nya biskopens anhöriga, Nitbard, mörda-
des, och han sjelf med sine presser fängslades och
tordes nr landet. I saknad af, sasom det tyckes,

det mod, som nödvändigt fordras hos en missionär,

återkom han aldrig mara till Sverige, och synes

föga hafva bekymrat sig om kyrkans ställning i

detta bud. Ben dog omkring år 860, sedan han

kort förut, såsom sin vikarie, kitsändt en Dansk, vid

namn Arusfrid.

taamte, en af Odens söner, uppgifves såsom konung
öfver Götha rike, hvilket skall harva fött sitt namn
efter honom. Hans son var Oamtrek , hvars

moder var en torparedotter, och han efterträdde

sin föder i regeringen.

Gamthlod är ett gammalt namn, hvilket dock sällan

förekommer. Det bärledes af Gauti och thiod (folk),'

och betyder egentligen Göta-folket, liksom Svithiod

betecknar Soea-fotket; men begge öfvergingo till be-

märkelsen Göthernes och Svearnas land. Men eme-
dan Götbar och Svear slutligen utgjorde ett slags

förbundsstat med samma afgudatempel och öfver-

konnng, hvilken var Svea-drotten, så brukas åf-

ven Svithiod såsom ett gemensamt namn för beg-

ge folkens länder. Gränserna voro de stora sko-

garne Kolmården och Tiveden.

Gaatvider, Ingiald Illrådas fosterbroder, berättas

bafva ej kunnat fördraga den skymf, som Ingiald

lidit, då hans lilla trupp, nnder deras barndoms-

lekar, blef slagen af Alfs, utan ledde Ingiald till

hans fosterfader, Svripdager, der han fick en före-

ställning för det han låtit besegra sig af en, som

var ringare än ban. Alf var nemligen son till

Yngvar, konung i Fjernnndraland, då Ingiald der-

emot var son till Upsala-kooungen.

ttmvellme, Petter, född år 1601 i Gefle, der

fadern, Peder Hansson, var rådman och bandiande.

Ban lade sig på studier, dem han sökte fullända

vid utländska lärosätea, bvartUl han använde 13

år, och så utmärkte sig genom kunskaper ock

skicklighet, att en professors-beställnmg erbjöds

honom i Jena, den han likväl icke emottog. Pro-

moverad till juris doktor, hemkom ban år 1635

och blef 163? vald till borgmästare i Stockholm.

Berömmes ej blott för sin lärdom, utan äfven för sin

fogligbet, sitt förstånd och saktsnod. — Haas bro-

der, Kllsse, var justitie-borgmästare i Gefle. Från

Gsvelieme härstamma fyra adeliga ätter. Peders

son, naWten, adlades nemligen år 1686 och kal-

lade sig Croniledt; Kilas' ena son upphöjdes år

168? i adligt stånd, och antog namnet CedertckjoJi.
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Familjen* Lagertiedt, Lagerctmtz och AM^nm
leda sitt ursprung från andra derna söner*

filéad», Peter Kikarns, född d. 37 Jan. 1675 i

Wisby, der fadern rar rådman. Han studerade

först i fäderneslandet och sedan vid flera utländska

akademier, kom till Paris 1702 och anställdes der

Tid Svenska legationen, samt blef år 1721 resident

vid hofvet i Versailles. Här vann han i den grad

kardinal Flearys bevågenhet, att han år 1727 ut-

nämnde honom till Fransk baron. Tre år senare

blef han äfven Svensk baron. Han hade förut blif-

vit adlad och minister vid Franska hofvet. Ko-

nung Stanislans uppdrog åt honom förvaltningen

af sina angelägenheter, hvarigenom han kom i be-

röring med hans dotter, Ludvig XV:s gemål. Icke

långt efter Hannoverska traktaten, då hans anse-

ende stod som högst, förbyttes det likväl helt

oförmodadt, man vet ej af hvad skäl, till lika

mycket hat, både hos kardinalen, drottningen, hof-

vet och staden. Hans vistande i Paris blef häri-

genom mindre angenämt, hvårföre han också åter-

vände till Sverige, der han blef stats-sekreterare

vid atrikes expeditionen år 1736, hof-kansler, pre-

sident i kammar-revisionen, samt, vid ordnarnas stif-

telse, K. af N. 0. Han hade det obehagliga upp-

draget, att fungera som president i den kommis-
sion, hvilken dömde Leweobaopt och Baddenbrock

till döden. Tog afsked år 1755 och dog d. 6 Maj

1757. Han var en redlig, okonstlad man, böjd

för studier, hemmastadd i Grekiskan och Ebrei-

skan, samt genom allt detta mindre lämplig till

diplomat. Man anmärkte, att han, hvilken helt ung

lemnat sin fädernebygd, likväl aldrig kunde bort-

lägga den Gottländska accenten. — Hans yngre son,

som äfven bette Peter JVII&lae» kammar-revisions*

råd, R. N. 0., ledamot af vetenskaps-akademien och
flera andra in- och utländska lärda samfund, an-

sågs för en af våra bästa kemister och mekanici;

men förlorade synen under sista åren af sin lef-

nad och dog i största fattigdom år 1814, i en

ålder af 78 år. Han har på Fransyska utgifvit en

afhandling om en ny method att förfärdiga hygro-

metrar.

Gedda, Georg, född år 1755 i Pyttis i Fin-

land. Fadern var öfver-inspektoren i Abborfors,

Georg G. Efter slutade studier i Upsala gick han
år 1772, endast 17 år gammal, i Fransk tjenst,

anställdes der vid regementet Royal Suedois, och
gjorde fälttågen 1781—1783, deltog derunder i

sjöslaget vid Gap Spartal samt Mabons och Gibral-

tars belägringar, befordrades till kapten och skic-

kades 1785, jemte flera andra Franske offlcerare,

till Neapel, att der söka åter införa ordning och
krigstukt inom den demoraliserade Neapolitanska
hären. Der befordrades ban till major och ad-
jutant bos general Salis, samt exerserade regemen-
terna Calabria och Borgogna. År 1791 återvän-
de ban, jemte sine kamrater, till Frankrike, och
kommenderade i Juli 1791 en gränspostering, be-
stående af dragoner och infanteri, hvilka skulle

bevaka Österrikiska härens rörelser; men måste,
efter 19 års frånvaro, återvända till Sverige, eme-
dan Gustaf UI hemkallade alla Svenskar, som sto-

An i Frantysk tjänst. Här blef han försto major
vid det nyinrättade s. k. Finska gardet och befor-

drades efter hand till dess chef, fick S. (K ock
adelskap; men afled d. 2% Okt 1806, efter en

kort sjukdom, endast 51 år gammal.

CtoeUeje* kallas en metall, då den, genom naturens

. egen åtgärd, förekommer i fullt metalliskt tillstånd,

d. v. s. med de egenskaper, som tillhöra metallerna

i allmänhet, såsom isynnerhet metallglans, och ea

viss grad af smidbarfaet. Icke desto mindre inne*

håller den dock oftast främmande inblandningar,

så att benämningen gedigen alldeles icke är lik-

tydig med ren och fullkomlig*, men dessa inbland-

ningar bestå då alltid af någon annan metall , uv&V

ken icke har något betydligt inflytande på dem all'

männa fysiska egenskaper. Så t. ex. innehåller ge-

diget guld nästan alltid små qvaatiteter silfver el-

ler koppar; gediget silfver likaledes spår af kop-

par, guld, arsenik och aatimon, o. s. v. De full-

komligaste af de s. k. ädla metallerna, neml. pla-

tina, guld och palladium, förekomma alltid gedig-

na, silfver deremot mindre allmänt. Af de s. k. oädia

metallerna förekomma isynnerhet qvicksilfver och

koppar i detta tillstånd; de öfriga högst sällan

och många aldrig, utan endast mineral iseraée, d.

v. s. förenade med sådana ämnen, som helt och

hållet beröfva dem metallernas utmärkande fysiska

egenskaper, och förvandlar dem till hvad man kal-

lar malmarter.

Oedner, Kristoffer, en ansedd läkare ock skick-

lig entomolog, provincial-medikus i Wermland,
född år 1730, död år 1773. Har utgifvit både på
Latin, och, enligt konung Adolf Fredriks befallning,

äfven på Svenska, en under Linnés presidium hål-

len dissertation: Hvartill gagnar Natural~kutarieu?

samt en embets-berättelse från Wennersborg och

Carlstad, hvilken infördes i kollega medici riks-

dags-berättelse för år 1761.

Geete, Krik» son till läsemästaren vid Storkyr-

kan i Stockholm, Tranevardius
,

åtföljde, ungefär

30 år gammal, år 1615, Johan Skytte på hans

beskickning till Danmark i egenskap af legations-

sekreterare, blef sedan sekreterare i Svea bofrätt,

grefve Magnus Brahes under-lagman i Upland, borg-

mästare i Stockholm 1630, assessor först i Götha,

sedan i Svea bofrätt, samt ändtligen vice-president

i Åbo bofrätt år 1640. Härifrån tog han afsked

år 1645, och afled i Stockholm följande året. Han
var en kunnig och skicklig embetsman, författare

till en: Oratio de Bello recte instituendo
, tryckt i

Marburg 1603, och en sedermera tryckt berättelse

om den ofvanoämnda beskickningen till Danmark.
Getton (mythol.), en af Asynjoroa (Asalärans nvin-

liga gudomligheter), skall hafva, efter slutadt be-

sök hos konung Gylfe i Sverige, af honom begärt

och erhållit så mycket land, som hon kunde plöja

med 4 oxar. Hon förvandlade då till oxar sinn fy-

ra söner, dem hon aflat med en jätte, spände dem
för plogen och började plöja; men plogen gick så

djupt, att landet lossnade, och oxarne släpade det

ut i Westerhafvet, der det sjönk och bildade ön

Seland. Men i det borttagna landets ställe upp-

kom sjön Mälaren, hvarföre ock Seland skall haf*
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va lika många nts, som Mälaren tikar. Den M-
etariska kärnan till denna myth torde vara, att

• Gefien, en qvinaa ar Asernes drottslägt, genom «-

aa behag förmått Gylfe att till hennes slam afstå

te Seland till bostad. Hen säges ock hafva blif-

vit gift med Odens son Sköld, bvilken qvarstadnå-

de pa nämnde a, såsom konung öfver den del af

Ataatammeu, som der bosatte sig»

Mb> en stapelstad i landskapet Gästrikland oeb
Gefleborgs län, år belägen vid Gefle-åns otlopp i

Gefle-fjärden, 18 mil N.N.V. från Stockholm, är

säte för läaestyrelsea. Gefle är den äldsta staden

i Norrland* Dess äldsta kända privilegier, af ko-
aang Erik mil 1419, med konung Christoffers ståd-

ftstelce af år 1442 ock 1446, finnas ej mera i be-

håll. Derefter namnes Christian I:s bekräftelse 1468,
Carl VM» 1468, Sten Stures om stapelfrihet 1491,

samt konung Johan II af 1499. I början fanns en-

dast en bebodd fiskehamn och bytesplats på detta

ställe; men den tilltog småningom genom dess fördel-

aktiga läge ooh vidsträckta handel. Rhuru man ej vet

af några äldre privilegier än dem på 1400-talet, år

intet tvifvel, att orten långt förut haft stadsrätt

och var länge den enda stad i Norrland, intill dess

Härnösand anlades omkring år 1580. År 1686
blefvo stadens privilegier något inskränkta, med
hänseende tiU seglations-friheten; men sedan Carl

XI, då han år 1673 besökte staden, d. 27 Jan.

derstädes förnyade dess stapelrätt, begyate utri-

kes skeppsfarten åter förkofra sig, och efter yt-

terligare derpå erhållne flere kongl. stadfastelser

bar stadens in- och utrikes handelsrörelse, efter tid

och omständigheter, varit i tilltagande, och den år

nu såsom handelsstad den tredje, såsom skeppsré-

dande näst Stockholm och såsom skeppsbyggande
den första i riket. Utrikes sjöfarten idkas huf-

vadsakhtgea på England, Spanien, Portagal, Frank-
rike, Ryssland, Norra och Södra Amerika, samt
Ont- och Westindien , och anses i det hela betrak-

tad vara lönande, äfvensom fraktfarten emellan ut-

rikes orter stundom bereder stadens skeppsredare

någon förmån, samt således bidrager till att un-
derhålla stadens betydliga handelsflotta, hviiken

ken öfverstiger bebofre t för stadeos aktiva han-
del. Den inrikes handels-gemenskapen underbål-

les isynnerhet med Stockholm, der ortens pro-
dukter till betydlig del afsättas och dess befaef af

specerier m. m. hufvudsakligen hemtas, samt till

någon del äfven med Norrköping, Malmö, Götbe-
borg och de norra städerna, Denna inrikes kom-
munikation har tilltagit på senare åren och under-

hålles, ulom de fartyg, som af stadens skeppsre-

dare begagnas till inrikes sjöfart, åfven genom det

Norrländska ångfartygs-bolagets ångskonertar. År
1755 hade Gefle endast 17 fartyg för utrikes sjö-

fart, 1764 uppgafs 29, 1782 86, 1783 43 stör-

re och mindre, 1790 funnos 54 större, 7 smärre
fartyg ock 31 fiskare-gillets fartyg, eller tillsam-

mans 92 fartyg. Åren 1840 och 1841, de år

skeppsbyggeriet bedrefs här i största skalan, gin-

ge 11 fartyg från staplarna; år 1842 sjönk det-

ta antal till 5, och ägde stadens invånare då 117
fartyg, af hvilka 81 användes till utrikes sjöfart.

År 1&43 giago de nybyggdas aalal åter upp till

9; men det nedgick åter året 1844 och inskränkte

dg 1845 till 2 st. 1 början af 1846 funnos 101 far*

tyg, mod sammaalagdt 10,599 lästers drägt. Stadeas
- kafvudnäringar ära handel och sjöfart, skeppsbygg
geri, handtverk och fabriker, fiske och jordbruk.

Fabriks- ock manufaktur-inrättningar äro 303 till

antalet, hvilkas medeltillverkning beräknas tilt om-
kring 240,000 Rrdr B:ko. Fiske, egentligen af

strömming, utgör näringsgrenen för en serskild

borgerlig soeJetet, som räknar något öfver 170
medlemmar. Laxfiske idkas både i Gefle- ock Ti-

stebo-ån. Staden har ett gymnasium, en elemea-

tar-skola, ett medborgerligt undervisningsverk, en

navigationsskola och två skeppsvarf. Den här i sta-

den af ålder befintliga hospitals-inrättning, hviiken

länge stått i förening med lasarettet, förflyttades

i slutet af år 1841 till central-institutet i Upsala,

dit de antagne bospitalsbjonen nu måste afsändas,

antingen på egen eller fattigvårds-inrättningens be-

kostnad. Bland serskildta välgörenhets-anstalter

förekomma: en sjömanshuset tillhörig kassa , hvar-

ifrån understöd årligen tilldelas ålderstigne eller

bräcklige skeppare och sjömän samt deras enkor,

en barnhus-inrättning, en enkehus-kassa , ett enke-

hus, stifladt år 1839 af enskild person, en af

musik-älskare samlad fond för "pauvres honteux",

samt en år 1824 inrättad sparbank. Gefle hade

fordom, likasom flere andra städer, 3 till 4 borg-

mästare, hvilka några år förestodo embete t och

sedan afträdde. Borgmästare valdes då af borger-

skapet och stadfästes i sysslan af landshöfdingea;

med år 1646 erhöllo de kongl. konfirmation, då lö-

nen ökades. Derefter hade staden 2 ständige borg-

mästare, enjustide och en politie, bvarvid det förblef

till år 1788, då begge sysslorna förenades. — Slot-

tet, söder om ån, utgör en märklig prydnad för

staden. Sedan det fordna så kallade Gefleborg,

som legat på samma ställe, var förfallet, blef ny-

byggnad beslutad af konung Johan Hl; men kom
ej att fullbordas förr än under konung Gustaf II

Adolfs regering, ocb förordnades 1637 till lands-

höfdinge-residens. Slottet hade då 6 torn och egen

kyrka; men allt förstördes genom vådeld d. 6 April

1727. På 1740-talet begyntes åter med dess ny-

byggnad. — Den märkliga 1792 års riksdag hölls

i Gefle, utblåstes d. 23 Jan., öppnades d. 27 och

slutades d. 24 Febr. s. å. — Marknad hålles här i

Januari, Juli och Oktober månader. Stadens va-

pen är ett G. Stadsförsamlingen har Walbo soc-

ken till annex och hör till 1 kl. regala pastora-

ten Folknummern uppgår till 8,411 personer. Sta-

den har 1,007 hns och tomter, samt 5,250 tunnl.

den tillhörig jord. Inloppet till staden försvaras

af Fredriksskans.

Gele kontrakt af Upsala stift är beläget i Gefle-

borgs län, ocb nigöres af tvenne pastorator, nem-
ligen: Gefle stadsförsamling och Walbo socken,

reg. 1 kl., ocb Hille preb. pastorat af 3 kl. Kon-

traktets folkmängd är 14,110 personer.

Gente» en under byggnad varande ångkorvett om
800 hästars ångmaschin, af ek med skrufhjul, är

beräknad att kosta 309,228 R:dr B*o. Den skall
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' bestyrkas ned 2me bombbanoner, 2me 24*&
kanoner och 4 st 30:17 kanoner.

CMM«fff 9 etl hefdingedöme eller lån, beläget i

norra delea af 8verige, bildadt af landskapen Gä-
strikland och Helsingland, fransar i norr till We-
sternerrlaad, t öster till Bottniska viken, i söder

till Upsaln lan, samt i rester till länen Stora Kop-
parberg nch Jemtland, haller 172 4 ov- mil i areal,

nf hrilken stora yta ännn blott en mindre del el-

ler omkring T
'

T nr odlad -och begagnad till åker

oeh äng. Gästrikland kan anses anm en öfver-

gåagstrakt från Uplands slättbygd till det öfriga

i allmänhet skogrika, högländtn oeh bergiga Norr-

land. Helsingland är bergigare och delas af sina

ö icke sammanhängande bergsryggar i 4 floddalar.

I allmänhet kan länet sägas rara nppfyHdt af sko-

gar, kärr oeh mossar, samt genomskoret af flera

betydliga vattendrag. Betydligast är i Gestrik-

land det, hvilket genom Ge/U~ eller Gaf»el~ån

faller nt i Bottniska viken; dernäst det, som bar

sina källor i Bollnäs Finnmarker. Det minsta är

Tönnebro d, hvilken kommer frän Helsingland. I

Helsingland: Wosna- eller Ljusne-eifite* och DeM-

wttnet, d. ä. flere strömmar, som från småsjöar ut-

gjuta sig i norra oeh södra Delten. Malmtrakter

finnas: jern i vestra Gestrikland, södra oeh vestra

Helsingland; koppar i nordvestra Helsingland och

blyglans i vestra Gestrikland. Bergsbruket* bety-

denhet hår kan finnas deraf, att, år 1842, bedrefs

jernmalms-brytningen i Gestrikland vid 25 och i

Helsingland vid 12 grafvor; tackjernsblåsuingen af

16 masugnar i Gestrikland och 8 i Helsingland;

stång- oeh ämnes-jernssmidet af 101 härdar i Ge-
strikland och 62 i Helsingland, atom jerngjuter i

och maaafaktursmide. Länets egna malmtillgångar

bro likväl icke tillräckliga för bruksrörelsen; men
hafva dock utgjort 33,972 skepp:d bergsvigt. An-
märkningsvärd är den ifver, hvarmed malmletnin-

gen änder åren 1838

—

i 842 bkfvit bedrtfven inom
länet, och hvaraf följden varit, att en stor mängd
inmatningar efter kompassens anvisning blifvit an-

mälde hos bergmästare- embetet, som nåder tiden

utfärdat ej mindre ån 424 matsedlar, hvaraf 247
belöpa sig på Gestrikland oeh 177 på Helsingland.

Jordbruket skötes på olika sätt i begge laadska-

perna. I Gestrikland indelas den öppna åkerjor-

den, likasom i Upland, allmännast i två gärden,

af hvilka det ena besås, det andra ligger i trade;

i några socknar trädes jorden ett år, besås det

andra med starkare sädesslag och det tredje med
svagare eller stundom med rofvor eller potatis. I

Helsingtaads flesta socknar trädes jorden blott livart

fjerde år och besås de öfriga trenne. I ordning

efter myckenbeten af utsädet inom länet sås: po-
tates, korn, hafra, blandsäd, råg, ärter och hvete.
Linodlingen fortfar, att för Helsinglands invånare

vara en högst vigtig näringsgren, är den nästan

onda kontanta inkomstkällan derstädes, och för

mången nästan det enda medlet till bergning. Af-
sättningen deraf till andra orter anses årligen upp-

gå till 20 å 30,000 liso:d lin, tre miljoner al-

nar väf af alla slag, samt 50,000 bärfror garn,

hvilket till större delea afs&ttes uti Gefle, Upsala,

Hedemora oeh Salu. Odlingen af hamna il! högst

obetydlig. Ängsekötseln står i detta lin i tämli-

gen Jämnt förhållande till åkerbruket. Boskaps-

ekötseJn är i Geshrikland i allmänhet inskränkt;

åkervidderna äro der större, samt inga- oeh be-
tesmarkerna inskrankUre; men i Helsiogland ntå

densa i bättre förhåHunde tiål hvarandra. Hästar-

na, af Norsk ras, äro i Helsingland vackra, stora

oeh härdiga, samt utgöra bland husdjuren JrnfvoeV

föremålet för allmogens omsorger. 1 Gästrikland

äro de i alla afseenden sämre. Hornboskaps-sköt-

seln är i Gestrikland tiUräcUig blott för bnsbehof-

vet; men uti Helsingland, synnerligas! Hassels,

Bogdahl, Färila, Ljusdal med flere socknar så ko-

tydlig, att det antages att därifrån afyttras unge-

färligen 3,000 lisp:d smör årligen. PåraiVeJa år

i allmänhet försummad och nästan endast grofuUig.

Skogshushållningen, om icke i allmänhet vssrrår-

dad, handbafves dock icke efter någon plan, oeh

skogarne närmast eller nära hafskusteo äro isyn-

nerhet strängt medtagna. Gestriklands skogar iro

mindre, här och der otillräckliga; men både bättre

vårdade och af folket mera värderade. Bland stör-

re rekognitions-ekogar märkas isynnerhet Uggiebo

jeraverkens allmänning, innehållande 00,469 £ tum-
land, Axmars, Gysinge, Ljusne-verkens, Långvinds,

Elfkarleö, Forsbacka, GamaselstOla, Grönsinka, Ham-
marby, Hofors och Wiksjö bruks allmänniognr. Jugt

och djurfång idkas uti alla socknar af länet, så-

som tidsfördrif; men i norra Helsingland utgöra de

ett näringsfång. Skäljagt idkas ock något i haft-

skären. Uti så väl linberedningen som spinnande

och väfning, bvilka drifvas egentligen i Helsing-

land, deltager mankönet af allmogen ofta med qvin-

noraa. Oaktadt den enkelhot Helstngee iakttager

vid linberedningen anses dock i allmänhet Helsinge-

linet vara bättre än det i andra landskaper. Ooas-

utom idkas såsom binäring: tjärnbränning, salpe-

ter-tillverkning, kohring, försäljning af tradvnror

samt körslor för brukens behof, hvilket ayanerti-

gnst i Gestrikland anses vara en vigtig binäring.

Handeln är, utom i städerna, en näringsgren egent-

ligen i Helsingland. Gestriken hörer till rikets minst

handlande allmoge, och träffas säHan atom land-

skapets gränsar-, Hekiagen deremnt ir en stor del

nf året sysselsatt med resor, för att i Stockholm

och under marknaderna i Upsala, Westerås, Hede-
mora och Sala afyttra sitt lin, garn, väfnaåar,

smör, fbgel och hästar. Allmogen är i allmänhet

händig att sjelf förfärdiga bvad den hehöfVer för

sitt hushåll eller näring; men utom Ofvunsjö soc-

ken, der bvarjehanda smide tillverkas, ir ingen

trakt framför annan utmärkt i någon händaslöjd.

Endast i de socknar, som ligga vid hafVet, liknar

fisket ett näringsfiftng. Strömmings-fisket ir i nor-

ra Helsinglands kusttrakter nästan bufvndeåringea.

Åtskilliga laxfisken finnas ock; de betydligaste ann

i Gefle-ån, Ljusne-elf, Testebo-etrdm och Wanu
elf. Liksom länets begge delar till sia beskaffen-

het äro olika, så är ock folket till lynne och nå-

der olika i begge kndskaperna. Gestriken kan man
anse som en öfvergång från slättboens tunga, nsen

fromma oeh jemna lynne, till don ksaftUtaslo, Isl-
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Mgket oek oro 1 kmrakterea, Mm utmärka iuJsyn}-

gtne i bergiga och kaperade traktar. Hat iavå>-

navne i Gästriklands eerskildta socknar röjer tig

far ötirigt aa tyslig ftevaadtskap med da provin-

eer, till kvitta de griaia; så märker raaa i Bede-

aaaéa ganska ril grannskapet med Upiund, i Fet-

neöo med Westmaalaad, i Tkenåker ock Ofvansjö

sned Dulurae, snsnt i Ugglekn ack Hamråago sned

Belsinglund. Helsingen, mindre laga ock kaaaka i

alhuinket svårare att styra) ådagalägger, vid mog-
nare åMer, bederskåasla ock medvetande af vilde

i sajehftliet, gästfrihet, böffigfaet ock radkgket;

ma aagdomea bårstådes förråder ofta trotsighet

ock öfvurmad, samt dråagarae derjeaite allmåat

Mg sjetfsvåld. Så t ex. kar det vunnit kelgdea

af ea bmdssed, emot kvitten knappt aågoa kus-

boade vågpr sitta sig, isynnerhet i vissa socknar,

att ofta ingen dråeg synes i kaskondeas arbete el-

ler ens i kaas hos, ifrån »idngsnuddagea tUl tis-

dagsmorgon ock vil längre* Då sittes rida filt-

mössan på ock besök samt kringvandringar göras i

bygdea, nåder ntöfvande af hvarjebaada oordeot-

ligketer. — Utom de ursprungligu iabyggarne fiaaas

ifveo i begge landskaperaa Pinnar, hvilka kaka de

aflägsnare ock olaadigare trakterna, kallade Fiaa-

marker, ack kilda liksom en kedja af aybyggen,

isynnerhet långs Helsinglands grans mot Dalarne

•ek Medelpad, ifvensom på ömse sidor om gran-

nen emellan Gestrikland ock Hälsingland; men en-

dast obetydligt af så vil deras språk som lefnada-

aitt ock lynne röjer nnmera deras arsprnng. Här-
ftkntan finnes i de flesta socknar ett eller annat

Lapp-kushåll, kvilket envist bibehåller sin nations

apråk, lyaae ock seder, ekara spridt ock eaatalca de

lio. Linets indelningar aro: den ecklesiastika, under

Upsala erkestift, i 6 prosterier, nämligen : Gefle,

Gästriklands, Helsmgmuds östra, vestrn nedre, ve-

stra öfre, ock aorra; ZA pastorat, kvaraf 6 reg.,

96 konsist., 1 prek. ack t patr. Dea juridiska i

4 domsagor och 15 tingslag, nemligen: Gestrik-

lands, samt södra, vestra ock norra Hälsinglands.

Den administrativa i 3 fögderier och härader, nem-
ligen: Gestriklands, samt södra ock norra BeUiag-
hmds, omfattande 4? socknar ock 3 stader, kvar-

af i Gestrikland Gefle stad samt 10 socknar, oek

i Helsinglund städerna Söderhamn ock Hadiksvall,

samt da öfirige 3? seckname. Den mUUdra i 1,405

rotar och 5 rasthåil. Linets areal, 172 £ qvn-

drntmil, innefattar 4,004,243 tonni., nf hvilbn

408,300 iro sjöar och kirr, samt 2,107$ mil. ock

14,07» tunnl. städerna tillhörig jord. Hela linets

folkmiogd åtgör 1 10,858 persooer, kvaraf 11,949

i de treane stiderae ock 98,909 på landsbygden.

Af total -beloppet iro 48,154 perseaer på landa-

bygden skattfria ock 0,830 i städerna. (Se ifrån

Gästrikland, Helsinaland.)

e*ecte~fJkWdesi ir ea invik nf Bottniska vikas.

Liksom den deratom beligaa skirgård prydas

denna af flera bolmar, bvarigenom staden Är att

kehagHgt liga, särdeles som några större öar

och åtskilliga addar af laadet, med vikar emel-

lan dam, gifva att vackert utseende åt iasappet

HB Gefle redd, ack längre nt emot Jte/srymeea,

kvitten synes titt ataden på II mils afståad. Bn
del af dessa kolmar räknas andar staden, de öf-

riga till Walko och Hilie socknar. Limön anses

som an förärar emot kafvei.

Oeneant ifvea kallad Ckstvel-Am » faUer ut i

kmitniska viken oek åtgår nr Storsjön, i kvitten

flera vattendrag föret samsat sig, både från Da-
larae ock Gestrikland.

OefcMuj eller kronans gekåg kallas jagtbackar oek
i allmänhet inatiagda skogsparker, kvilkn tillhöra

kronan. Af sådan art åro djurgårdarna, som Wif-
vit inhägnade för villebråd. Når det beslöts att

kroaoparker skalle försäljas till skatte, blef iatet

stadgande vidtaget om de s. k. gehäg. Dessa sy-

nas derföre böra bsbekåtias i oförändradt skick,

utgörande en del nf kronans fasta egendom.
CteftfsselBs» ock kaas broder Swipdager nämnas
blund Hngleiks kimpar, kvilka gjorde ett stort

nederlag på Hakas folk, vid dennes anfall på Hag-
leik, så att han aödgades sätta sex af sina kriga-

re emot kvardera, innan de kunde tagas till fånga.

(Se: Maks.)

eTtotJes?» tiemsjt dmetstf» Denna slagt, ursprung-

ligen Tysk adlig, var ea af da många, hvilka ia-

flyttade firåa Tyskland nåder Gustaf Adolfs tid, för

att upphjälpa det då ganska ofullkomliga Svenska

kergsvåseadet. Den ifrågavarande Hensjt Gmetmf•

son till skogs-inspektoren Christoffer Geijer, ned-

satte sig i Eks och Råda socknar i Wennlund,
der han, i en nästan vild trnkt, började anlägga

hyttor ock stångjernsnumrur, samt uppdref sin till-

verkning ända till 6,000 skepp:ds smide; mea för-

sammade icke derunder odlingen nf jorden , hvarmed
bnn hann ända till 3 å 400 tunnors årligt atsäde,

Hans n>ttign verksamhet, kvitten förskaffade nära

3,000 människor sin bergaiag, belönades med en

våJförtjent rikedom. De flera brak ock andra egen-

domar han förvärfvut, gjordas af honom till ett

slags fideikommiss, kvittot alltid skulle drifvas för

gemensam räkning, ock är kändt nnder namn nf:

Uddeholms bolag, den betydligaste af alla besittain-

gar i Wermland. Haa aaiade an egen kyrka i sitt

nybygge. Född 1082, död 1746. Hans sonson,

detjes», Bengt ateisthelel, bergmästare, öfver-

direktör vid kontrollverket, R. W. O. ock ledamot

af vetensknps-nkndemien, död på det nf honom in-

köpta Rörstrands porslinsbruk, nära Stockholm, på
sia 58:de födelsedeg, d. 11 Nov. 1815. Haa er-

nade först gå den akademiska vågea ock egna sig

åt kemi, fysik och mineralogi, hvilken afsigt kun

seden öfvergaf. Han erhöll år 1787 vetenskups-

nkademiens belöniag för upptäckten af åtskilliga

eldfasta leror, ock bar författat flera skrifter, så-

som om: Smdllnéuosförsök med eldaluft på édéa ste-

nar ock andra jordarler; Om sättet att nyttja elds-

imfl Jatf blésrörsförsok; Om metakers förkåuanée i

sméMninj, med httkjeln af eUslajt; Bön ock anmdrk-
nåmgar om fimsspots- oek bttftans-aakdninfar p%d

Csméritskamn i Skåne, alla införda i vetenskaps-

akademiens handlingar.

6eljer, Krist CsseemC» född på Raasäters brak

i Wermland d. 12 dun. ir 1783, biet. professor vid

Upsala aniversiUt hån 1817 till 184Ö, då haa, så-
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som emeritus, derifrån tog afsked, K. N. 0., hvarfs

riddarestjerna bas fårat erbåHit i bri) teater. Hans

första offentliga uppträdande Var vid 20 års ålder,

då han erhöll Svenska akademiens stora pris för

ett äreminne öfver Sten Sture. Högst intressant

är hans beskrifning öfver dess tillkomst i bans

"Minnen." År 1810 fick han samma belöning for

ett svar på dess prisfråga: "Hvilka fördelar kun*

na vid menniskors uppfostran dragas af deras in-

billningsgåfva?" Svenska akademien tillegnade sig

honom 1824, och alla andra Svenska lärda, eller

vittra och artistiska samfund, likasom några ut-

ländska, hafva sedermera gjort detsamma. Utom
hans större arbeten Svea Rikes häfder oeh Svenska

Folkets historia äro hans förnämsta skrifter: Tho-

rild, en filosofisk eller ofilosofisk bekännelse; Nytt

ett och annat, i fråga om akademiska jurisdiktionen;

Några anmärkningar öfver uppfostran ock undervisning;

Om falsk oeh sann upplysning, i afseende på religion;

Teckning af Sveriges tillstånd och af ds förnämste hand-

lande personertie under tiden från Carl Xll:s död titt

konung Gustaf llt.s äntrade af regeringen, belönad af

Svenska akademien med det af konung Carl Johan

stiftade pris; Om feodaiism och repubtikanism ; Den

blå boken; tidskriften Litteraturbladet; Konung Gustaf

IILs eftertemnadé papper; Personalier öfver Carl XIV
Johan; Om vår tids inre samhalls-förhållanden , tre

föreläsningar; Valda smärre skrifter, ro. fl., bvar-

förutan han utgifvit poetiska skrifter och skalde-

stycken, de sistnämnda till en del med musik;

Svenska folkvisor, gemensamt med A. A. Afzelius;

Musik för sång och fortepiano, gemensamt med Lind-

blad; besörjt redaktionen af Scriptores rerum Sue-

ciearum medii avi, m. fl.

tteljevsliolm, ett jernbruk i Gustaf Adolfs soc-

ken af Wermlaod, uppbygdt år 1731, bör till de

s. k. Uddeholms-verken. Har 2 härdar och 805
skepp d pri v. årligt smide, samt 105 skepp:d frälse-

smide af eget tackjern. Hammarskatten är 7 skepprd.

Skeppar på Götheborg. Ägare: Uddeholms bolag.

Smidesstämpel : Uddeholm.

OelntecHelti , Wilhelm, prost och kyrkoherde

i Nafverstads pastorat i Bohus län, död 1840, vid

63 års ålder, har vunnit en viss ryktbarhet genom
tin år 1811 i Götheborg utgifoa skria.*

p
Försök

; till vederläggning af D:r Jungs förklaring öfver Jo-

hannis uppenbarelse.
11

Denna skrift, för hvars för-

fattande man ej utan skäl misstänkte en annan

person, hvilken ock derföre måste, vid sitt utnäm-

nande till biskops-värdigheten i Götheborg, ställa

borgen för sin renlärighet, ådrog GeinUcbein en

häftig förföljelse af nämnde stads befolkning, som
dertill uppeggades af flera bland sitt presterskap.

Detta såg nemligen uti de friare religiösa åsigter,

bvilka uttalades i nämnde bok, ett oerbördt an-

grepp på de stående troslärorna. Efter att någon
tid hafva varit föremål för de otidigaste anfall, i

en mängd utkomna flygskrifter, samt till och med
hotad med personligt våld, återtog Geintscbein sina

satser nti en annan skrift: "Jesu Guddom, försva-

rad mot neologerna
1
*, deruti han förklarade sig haf-

va försvarat de förre, endast för att med dem,
såsom ett bevis per absurdum, gendrifva Jungs

dårskaper. Geintscbein började sin aeestetliga hft-

ua såsom predikant vad flottan i Götheborg, oeh
blef 1818 pastor i NalVerstajL Vid tia ankoaast

dit fann han inbyggarna nära nog förvildade til

sina seder; men lyckades, genom sina outtröttliga

bemödanden, bringa det derhän, att denna befolk-

ning kände vid bans död mäta sig i hyfsning och
sedlighet med bvilken annan som helst i Göthe-
borgs stift.

delater, JFolimn VoMae, af en från Schlesien

inflyttad slägt, född i Stockholm d. 20 Febr. 1683,
var markscheider i Falun, der han dog d. 29 Maj

1729, af sorg öfver sin hustrus död. Han var en

skicklig botanikus, en lycklig porträttmålare, en

god mineralog och bar utgifvit: En berättelse om
Kopparbergs grufva, bergshandtsringen , dess forne

friheter, m. ro» Mest utmärkt var hap likväl på
-sin tid såsom poet och författare af strödda poe-

mer i Carlesons och Sanlstedts samlingar. Ham-
marsköld frånkänner dem oUt högre poetiskt värda.

Hans son,

Oeialer, Krlk, född i Falun d. 22 Aug. 1720
och död i Paris d. 11 Aug. 1773, ärfde sin faders

erobete och smak för vitterheten. Har öfversatt

Annette och Lubin, författat en Gruf-visa, o. a. v.

Var ledamot af vetenskaps-akademien ock sällska-

pet Utile Dulci.

tVtoJraodd betyder egentligen spjut-udd. Att rista

eller stinga sig med Gejrsodd var en hos de hed-

niske Nordboerne öflig sed, att befria sig från den

vanföra ålderdomens bräckligheter. Detta tillgick

sålunda, att den som ledsnat vid lifvet gaf sig, sned

en lansspets eller svärd, vissa styng omkring hjer-

tat. Detta bruk, hvilket äfven kallades "att märka
sig åt Oden", infördes af denne sjelf, som, vid

känslan af den annalkande döden , lät rista sig med
Gejrsodd, för att dermed besegla sin lära, hvars

syfte, att genom bibringadt dödsförakt bilda Nor-
dens folk til) en oförvägen krigarestam, uteslu-

tande betingades af den satsen, att endast en våld-

sam död öppnade Walhalls portar, under det sot-

döden, eller strådöden, ofelbart förde till Hels

glädjelösa boning.

ftejröd (mythol.), en väldig bergrese, bvilken

en gång öfverlistade sjelfva Loke. Denne hade

lånat Frejas falkehamn, för att göra en liten lust-

resa, hvarvid ban kom till en gård, omgifven af

höga murar, kallad Gejrödsgård. Han flög då upp

på en af de högsta tinnarna, och tittade nyfiket in

genom ett fönster. Jätten, som såg honom, be-

fallde en af sina tjenare att taga ner den store,

sällsynta fogeln, och med möda hann denne upp
dit der fogeln satt. Den illparige Loke skratta-

de i sitt sinne åt karlens dumhet, som med blotta

händerna ville fånga en fogel och lät honom full-

ända sitt besvärliga arbete. Då höjde ban sina

väldiga vingar; men satt fast i muren, ock blef

förd in i Gejröds slott Då jätten blickade 4en
underlige fogeln in i ögonen, menade han att den
väl kunde vara en förvandlad menniska, och be-

fallde konom att tala. Men då Loke icke ville gå
in härpå, inspärrade jätten honom i en bur, sm-

ått tre månaders tid, utan att ge honom kvarkan
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mat eller vatten. Nn beslöt Loke att liga hvem
' han rar, och för att rödda sitt lif, måste han lof-

va att föra Thor till Gejrödsgård, utan hammaren
Njolner och bältet Mcgingjard. Når Loke kom
hem, öfvertalade han en dag den mägtige Asen,
att företaga en lustvandring och att dervid lemna
sina vapen hemma, emedan det vore en stor för-

tjenst att obeväpnad besöka jätten. Thor, för-

litande på sin styrka, låt öfvertala sig dertill; men
gick nnder vägen in och helsade på jätteqvinnan

Gridur, mor till den stomme Asen, Vidar. Denna
gjorde honom uppmärksam derpå, att Gejröd var

en lika så slug som mägtig man, rådde honom att

se sig före, samt lånade honom ett par jernhand-

skar, en stark gördel och sin egen staf, kallad

Gridurstafven. Så utrost ad vandrade han med Loke
till floden Wimor, och ville, sedan han uppskörtat

sin pels, vada öfver den; men då han var kommen
midt i floden, började den att stiga, så att den

höjde sig ända öfver halsen på honom. Förgäf-
ves hotade Thor floden med sin gudakraft, den

fortfor dock att stiga, tills han, seende sig om,
blef varse att en jätteflicka, Gejröds dotter, stod

på stranden, och, medelst några besvärjelseformler,

kom floden att höja sig. Thor tog då en sten och
kastade efter henne, hvarvid bon tog till flykten,

floden lade sig åter och de resande fortsatte sin

öfvervadning till andra stranden. Sedan de anländt

till Gejröd, anvisade man fremlingarne ett rum,
hvaruli befanns en stor länstol, i hvilken Thor
satte sig. Genast märkte han att stolen började

höja sig mot taket; då stödde han Gridurstafven

deremot och spjernade af alla krafter. Stolen föll

ned, och man hörde ett häftigt anskri. Gejröds

båda döttrar, Gjalp och Gnejs, hade suttit under

stolen och upplyft at den; nu hade Thor krossat

dem båda. Man förde fremlingarne in i en sal,

hvarest jätten sjelf befann sig. Så snart denne

fick se Thor, tog han ur elden en glödgad jern-

kula, den han kastade mot honom. Thor tog emot
kulan med sina jernhandskar och slungade den mot
Gejröd, hvilken hade doldt sig bakom en jernpe-

lare. Men den glödröda kulan genomträngde skydds-

värnet, genomborrade jätten, trängde genom mu-
ren och for ner i jorden, ett långt stycke deri-

från. På detta sätt räddade Thor sig ur den fa-

.ra, hvaruti Loke bringat honom.

Ctelbgjutitre , ett namn, som till hälften år

Svenskt, till hälften Tyskt, betecknar det bandt-

verksskrå, som sysselsätter sig med gjutna arbe-

ten af metall eller messing. Det kallas på ren

Tyska Ge/bgiesser, golgjutare, hvaraf i Svenska språ-

ket blifvit gelbgjutare. Detta handtverk närmar

sig kloekgjutarnes. Ett kongl. bref till kommerse-

kollegium bestämde, år 1821, begge dessa baodt-

verks arbetsfribet på det sätt, att gelbgjutarne

äga att tillverka detsamma som klockgjutarne,

atom kyrkoklockor, och klockgjutarne omvåndt äga

att sträcka sia sysselsättning till hela gelbgjutare-

kandtverket

Ctolhe> eller ttdraae, ett kloster i Wexjö stift,

appgifve* såsom det äldsta derstädes och det för-

»sta som byggdes efter S;t Sigfrids föranstaltande,
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• i början af sjelfva stiftets eller biskopssätets an-
läggning. Det var beläget uti den delen af Små-
land, som kallades Wärend, på Östrabo ägor och
berget Gelbo. Tiden för dess grundläggande har
ansetts vara år 1020, under Olof Skötkonung. Jo-
han Messenius och andra med honom föregifva, att

munkarne varit af Cluniacenser-orden , hvaremot
Rhyzelius antager, att de varit Benediktiner, eme-
dan dessa voro de första i Sverige. Sedan stiftet

bann fullbildas, synes detta kloster hafva blifvit bi-

skopshus med domkapitel.

Oellna* Se: Arntiot.

estelinek» Ulrik Ootthard, assessor, ledamot i

kollegium roedikum, född 174? i staden Piltern i

Kurland, död i Stockholm d. 10 Dec. 1812, "var

serdeles oförtruten, nitisk och ömsint uti sin till-

syn om sjuka, och hade tillika mycken erfarenhet,

färdighet och säker diagnostik i kirurgiska ämnen."
Gellersrmu , socken. Se: Gärdsrum.

•Mellersta, annex till Ekeby, beläget i Skyllersta

härad af Nerikes län, 1 mil S.S.O. från Örebro.

Socknen består af 40} mtl. och har 1,286 invå-

nare på en areal af 9,489 tunn!., af hvilka 2,520
äro sjöar och kärr. Adr. Örebro.

Gellerstedt, Q. W. f kollega scbolae, född år

1802, författare till Nerikes Flora och en Beskrif-

ning om Herjedaien.

Ctolllvare Lappmark är belägen i Råneå fögderi

af Norrbottens län , Westerbottens tredje kontrakt

af Hernösands stift, 23 mil N.V. från Haparanda.

Gällivare jernmalmberg är det betydligaste inom
Lappmarkerna, samt innehåller både ypperlig och
outtömlig malmtillgång. Lapparne i denna socken

hafva betydlig inkomst af forsling utaf nämnde
malm, samt den från de under Kengis jernverk ly-

dande grufvor, helst större delen af den malm,
som från dessa grufvor årligen brytes, transporte-

ras med renar. Malmbrytningen sker för Melder-

steins och Selets bruks masugnar, tillhöriga IL M.

konungen. Socknen består af 34 \ mtl. med 1,437

invånare, på en areal af 3,932,434 tunnl., af hvil-

ka 480,000 äro sjöar och kärr. Socknen är ett

konsist. Lappmarks-pastorat. Adr. Luleå.

GesnanertlionTy drabbningen vid. Svenska hären

i Kurland, under Lewenhaupts befäl, endast 7,000

man stark, angreps här d. 16 Juli 1705, af den

Ryska, 20,000 man stark, under fältmarskalken

Scheremetieffs befäl; men vann öfver den en full-

komlig seger, hvarvid 6,000 man af fienderna stu-

pade eller blefvo sårade, och flera troféer, kano-

ner och allt bagage eröfrades.

Clemein, delta Tyska ord användes allmänt i Jämt-

land, för att beteckna nedlåtenhet.

(ienarp, annex till Lyngby, beläget i Bara hå-

rad af Malmöhus län, 1 J mil S.O. från Lund. Hår

märkas: Beckeberga, frälse-säteri om 6^ mtl., har

en vacker karaktersbyggnad med torn, uppbyggd

omkring år 1557, med en den vackraste belägen-

het på en holme i Heckeberga-sjön , förenad ge-

nom en stenbro med fasta landet. Denna egendom

är ea bland de betydligare af Skånska herregår-

darne, med ganska vidsträckta ägor af flere mils

omkrets. Säteriet kar tegelbruk, bränneri, såg-
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och andra qvarnar, hvilka alla drifvas i stor ska-

la, ned betydlig vinst Skogen af ek och bok,

så val som surskogen, är bland de största och vid-

sträcktaste inom länet. Säteriet tillhör aoditéren

Wollraar, och bar alternativ patronatsrätt till Lang-

by församling. Tappeladugård , frälse-säteri om 3£
ratl., tillhör hofmarskalken , frih. C. Bennet, har

vacker karaktersbyggnad, trädgård med park, samt

god åker och ängsmark. — Soeknen består af 35

£

mtl. och har 1,581 invånare. Dess areal åtgör

12,983 tonni., af hvilka 420 äro sjöar och kärr.

Adr. Land.

Gtooeral - toefKllmfvAre i militär- distrikterna.

Sveriges rike, med undantag af Gottland, som har

sin egen militär-inrättning, samt Blekinge, bvilket

utgör ett eget distrikt för flottan, är indeladt i

sex militär-distrikter, under lika många generals-

personers befäl. Distrikterna innefatta vissa geo-

grafiska omfång, så att Skåne utgör ett, Småland

och Östergöthland det andra, Halland, Bohus lån

ocb Westergötbland det tredje, Stockholms stad,

Upland, Westmanland och Södermanland det fjer-

de, Nerike, Wermland, Dalarne, Gest rikland och

Helsingland det femte , samt hela Norrland det sjette.

General-befälhafvaren njuter för denna sin befatt-

ning lön på stat, samt har en stab, bestående af

en stabschef af regeraents-officers- och en stabs-

adjutant af kompani-officers-grad, hvarjemte en

fältläkare bör finnas för hvarje miKtär-distrikt.

Denne är tillika regementsläkare; men skall, såsom

distriktets fältläkare, biträda general-befälhafvåren

med upplysningar, i afseende på sjukvården, samt

inspektera medicinal- och instrumental-förrådet. Ge-
neral-befälhafvaren förer befälet ej blott öfver de

trupper, hvilka blifvit förlagda till hans distrikt,

utan äger äfven att befalla öfver genomtågande

eller inom distriktet tillfälligtvis vistande trupper,

i allt som rörer vidmagtbållandet af ordning, samt

orders och författningars efterlefnad. Genera] »be-

fälbafven har äfven uppsigt öfver de truppers va-

pen, beklädnad, tross, o. dyl., som tillhöra distrik-

tet, äfvenså öfver fästningar ocb andra inrättnin-

gar i och för försvarsverket till lands. General-

befälhafvaren äger att hos Kongl. Maj:t begära

truppers sammandragande för kust-bevakningar o.

dyl., eller äfven, då skyndsamhet är af nöden, att

sjelf sammandraga trupper; likväl är missbruk af

denna myndighet motverkadt genom regements-be-

falets skyldighet, att, till landtförsvars-departemen-

tet, insända rapport om hvarje sådan befallning. Sam-
ma skyldighet åligger äfven general-befälhafvaren

sjelf. General-mönstringar förrättas af honom , ocb
den allmänna beväringens behandling är äfven ställd

under hans uppsigt General-befälhafvaren utgör
i allmänhet en mellanlänk emellan regements-be-
fälet och landtförsvars- departementet; likväl kunna,
vid ovanliga tillfallen och till vinnande af tid, ome-
delbar förbindelse äga rum emellan dessa båda myn-
digbeter. ' Artilleriet utgör dock i visat fall ett

undantag från distrikts-indelningen, emedan gene-
ral-fölttygmästaren har uppsigt deröfver, i hvad
angår exersis och tjenstgöringen i regementerna

;

men i ocb för krigslydnad ocb garmsons-tjensi-

göring år äfven detta vapen underkastadt general-

befalhafvarens order. Kavalleriets undervisning och

vapenöfningar handbafvas af en serskildt kavalleri-

inspektör»

OenerfU-ntlttyajinUstare kallas artilleriets öf-

ver-befalbafvare , som i vissa fall, neroligen i af-

seende på regements-tjenstgöring, exercis och vap-

nets tjenstbarhet ntöfvar en general-befälhafvares

åligganden, ehuru artilleriet för öfrigt, d. v. s. i

och för garnisons-tjenstgöring och allmän ordning

samt krigslydnad ,
ingår i härens allmänna distrikt-

indelning. General-fålttygmästaren har säte och

stämma i krigs-kollegium, och är derstädes chef

för artilleri-afdelningen. Han har äfven uppsigt

och vård öfver artilleriets läroverk, så väl i af-

seende på läromethoden, som ordningen på stället

Han kan äfven,, under sina inspektioner öfver ar-

tilleri-regementerna, anställa examen med befälet,

om han finner skäl att göra sig förvissad om dess

kunskaper och skicklighet Exercisen och materie-

len stå äfven under hans uppsigt.

»eneral-fuvernör är ett embete, hvilket funnits

i Sverige under vissa tider; men efter våra nu gäl-

lande grundlagar får det ej tillsättas. Indelningen i

böfdingadömen är stadgad i regeringsformen, och

om äfven konungen skulle anses kunna förändra de-

ras antal och bestämma gränsorna emellan de oli-

ka länen på annat sätt, så kan ban dock ej till-

sätta en general-guvernör öfver eller vid sidan af

landsböfdingarne. Det sista general-guvernörs-em-

betet upphörde, då Ponfern ej mera var Svenskt.

En af Sveriges högste embetsmån brakade nemli-

gen vara styresman öfver detta land med general-

guvernörs titel. Äfven för Skåne fanns stun-

dom en sådan ståthållare, och i äldre tider var

embetet icke obrukligt. I allmänhet benämndes

med denna titel ståthållarne i de eröfrade orter-

ne, hvilka icke egentligen voro Svenska land,

ehuru undergifne Sveriges krona. Af de landska-

per, som nu blifvit Svenska, äro. flere, som med
krigets rätt blifvit förenade med Sverige, och i

dessa, d. v. s. rikets södra ocb vestra del, omta-
las general-guvernörer. Deraf kommer denna be-

nämning för Skånes ståthållare. Namnet antyder

en större värdighet och vidsträcktare befattning än

ett vanligt landshöfdinge-embete, och konung Gu-
staf IV Adolf utnämnde en general-guvernör i Skå-
ne, i kraft af sin magt, att efter god tfinnande for-

ordna om rikets styrelse. Länsstyrelsen hade väl

blifvit utbildad efter 1 634 års regeringsform, hvi Iken

känner landshövdingar, men ej general-guvernörer

inom riket; men något förbud emot sådana ämbe-
ten fanns ej förr än i 1719 års regeringsform.

Det förnyades 1720, 1772 och 1809. Förenings-

och säkerhets-akten 1789 kunde med skäl tydas i

motsatt anda, ocb blef, såsom nämnd t är, äfven

så tydd af Gustaf IV Adolf, i afseende på Skåne.

Detta landskap hade under 1600-talet haft sina ge-
neral-guvernörer, stundom gemensamt med Halland

och Blekinge, stundom med Halland ocb Bohan län.

Äfven Westergöthiaud, Dalsland ocb WenaJand»
ehuru rent Svenska landskap, hade stundom ge-
neral-guvernörer. Lifland bildade, , så länge det var
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Svenskt, ett geueral^guverneiiftent , dels allena för

aig, dels gemensamt ned Estbiand; det Tar aem-
hgen först år 1687, som Estaland förklarade» all-

tid böra utgöra ett eget ståthållarskap. Ett dy-

likt var Bremen och Verden, ett annat Pomern,
som erhöll Svensk guvernör redan 1637, efter den

siste hertigens död, siledes innan det genom West-
phalisba freden var formligen erkändt såsom Svensk

besittning. Äfven i Polska Preussen funnos efter

bvarandra tvenne Svenska general-guvernörer, un-

der den korta tid detta land var beroende af Sve-

rige. Finland bar haft en lång följd af general-

guvernörer, hvilka stundom äfven voro höfdingar

öfver Ingennanland och Kexholms län.

Genera 1 1tetet i Svenska håren innehåller fem gra-

der, fältmarskalk, general, general-löjtnant, ge-

neral-major och general-adjutant. Dessa grader

skulle dock kunna anses blott vara fyra, emedan
fältmarskalks-graden icke besattes i fredstid. Ge-
nerals-värdigheten är således, så länge krig ej in-

faller, den högsta i arméen. Men ingen af dessa

värdigheter medförer någon lön på stat, utom falt-

marskalks-embetet, för hvilket den bestämning fin-

nes, att sedan denna grad blifvit besatt, lön der-

för skall bestämmas af först sammanträdande stän-

der. Men för öfrigt äro generalitetets värdighe-

ter blott rang och titel, så vida ej något serskildt

regements- eller distrikts-befäl blifvit någon ge-

nerals-person anförtrodt.

denerat-konsistorium. För att bringa enhet

i kyrkoförvaltningen hade konung Gustaf II Adolf

för afsigt att öfver samtlige domkapitlen tillför-

ordna ett general-konsistorium, hvilket skulle haf-

va inseende så väl öfver rikets prästerskap och

kyrkoförvaltningen, som öfver akademier, skolor,

hela undervisningsväsendet, tryckerierne och väl-

görenhets-stiftelser, samt tillika utgöra en öfver-

iastans, dit mål genom besvär från domkapitlen

skulle kunna dragas. Enligt konungens år 1623

uppgjorda förslag, skulle det bestå af 6 andlige

och 6 världslige ledamöter. Bland de förre: erke-

biskopen, två biskopar, konungens förste hofpre-

dikant, förste theologie-professorn i Upsala och

pastor prima rios i Stockholm. Till de senare: riks-

drotsel, två riksråd och tre af hofrätten. Dess-

utom en fiskal, och
n
2 secretarii, en prästman och

en politicus." Drotset och erkebiskopen skulle "per

vices buar sine otte daghar prsesidere." Prester-

akapet afgaf häröfver ett betänkande och afstyrk-

te, på anförde skäl, framför allt de verldslige le-

damöterne, ty
n
thet rimade sig icke tillijka, att

vara en Tullnär och Apostel"; — "kroppen och

hufvudet måste vara af samma djur, thet Gudh j

naturen haffwer oss lärdt." — På riksdagen 1625

förelades då tvenne nya förslag i ämnet; men äf-

ven dessa förföllo.

Ctoneral-IjandtinåUerl-ltontoret lyder under

Kongl. Maj:ts omedelbara styrelse och består af 1

öfver-direktör för landtmäteriet, 1 landtmåteri-

aekreterare, 1 öfver-ingeniör, 1 landtmäteri-fiskal

,

1 aktuarie och nödigt antal ingeniörer. Till det-

ta ämbetsverk hörer inseendet öfver skifteaverket

i riket, med hvad dermed äger sammanhang, samt

dfver justeringen af mått, mål och vigt, äreader,

rörande rikets statistiska indelning, äfvensom jor-

dens ekonomiska uppmätning, i afseende på skatt-

läggningar, förmedlingar, byten, m. m. d., samt
tillsyn öfver rikets geografiska karleverk. öfver-
direktören är verkets styresman. (Se vidare: Landt-
mäteri.)

Cdeneral-mOnstrinaj* Se: Mönstring.

C^eneralssacken kallas en mindre backe bredvid

den stora sandbacken inom Norrtull i Stockholm.

Namnet härleder sig deraf, att de begge genera-

lerne Lewenbaupt och Buddenbrock blefvo afrätta-

de derstädes d. 18 Juli 1743, efter det olyckliga

kriget emot Ryssland.

General-staten står under befäl af chefen för

landIförsvars-departementet och har fyra grader,

öfverste, öfverste-löjtnant
,

kapiten eller ryttmä-

stare, samt löjtnant. För erhållande af plats inom

general-staben fordras att hafva genomgått artil-

leri-läroverket å Marieberg, samt dessutom en ser-

skild examen för inträde i general-staben. Dess-

utom måste äfven förordnandet föregås antingen af

adjntantstjenst i krig, eller af general-stabs-tjenst-

göring såsom tillförordnad. Med stabsgraden för-

enas förut innehafvande grad i arméen eller rege-

mentet, äfvensom tjenstgöring derstädes, så snart

kommendering i general-stabs-göromål icke inträf-

far. General-stabens officerare njuta rang lika

med rangregementer, när de tjenstgöra i stabs-

göromål, och taga då företrädet af officerare utaf

lika grad i den ofriga arméen, oaktadt desses full-

magt kan vara af äldre datum; men vid stabs-

officerares tjenstgöring inom sina regementen för-

svinner företrädet. Afskedstagande officer är i och

med sin afgång ur regementet äfven skiljd ifrån

general-staben, så framt ej Kongl. Maj:t, på ser-

skild ansökan, beviljar tillstånd att qvarstå i ge-

neral-staben. Detsamma äger rum vid utnämning

till första majors- eller chefs-beställningar.

General-Tullstyrelsen. Öfverstyrelsen af tull-

verket är uppdragen åt en general-tulldirektör,

biträdd af tvenne departements-chefer. Styrelsen

är kollektiv i rådslagen öfver der förekommande

ärenden; men general-tulldirektören äger att alle-

na besluta, innebar ett förtroende-embete och är

i första rummet Kongl. Maj:t ansvarig för tullver-

kets behöriga styrelse, för tull-författningarnes

skyndsamma tillämpning och kraftiga handhafvan-

de, till lättnad för handel och till de inhemska nä-

ringarnes skydd, samt lör tull-inkomsternas ordent-

liga uppbörd och leverering. Departements-cheferne

innebafva äfven förtroende-befattningar, och un-

derteckna, jemte general-tulldirektören, så väl alla

anordningar på penningar, som andra utgående ex-

peditioner. De böra begge vara tillstädes vid af-

görande af de hos styrelsen förekommande mål,

och äro pligtige att till det protokoll, som då fö-

res, yttra deras tillstyrkan och meningar i de fall,

då de äro skiljaktiga från general-tulldirektörens

beslut, dem de annars anses hafva biträdt. Under

general-tulldirektörens embetsresor, eller bana hin-

der genom annat laga förfall , företrädes hans stäl-

le uti styrelsen af första departements-chefen. Är
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åter denne af laga förfall hindrad att ntöfva den-

na befattning, forordnar Kongl. Maj:t om styrel-

sens förvaltning, under general-tnlldirektörens från-

varo. Förste departements-chefen tillhör i öfrigt,

att kontrollera oppbördsmännen , nu m. Under hans

närmaste inseende lyda bokslats- och revisions-

kontoren, inkommande och utgående sjötullskam-

rarne i Stockholm, samt uppbörds-kontoret och

konfiskations-magasinet derstädes. Under andra de-

partements-chefens närmaste inseende hörer fiskals-

kontoret, packhus-inspektionen samt inkommande

och utgående bro-inspektionerna i Stockholm, äf-

vensom nederlags-kontoret, stora jernvågen, vik-

lualievågarne samt inrikes bevaknings-tullkamma-

ren. Besvär öfver general-tullstyrelsens beslut böra

då fråga är om tull-torfattningarnes tillämpning,

och derom uppkommen tvist med de trafikerande, an-

föras hos kommerse-kollegium och uti anmärknings-

mål hos kammar-rätten,

tfengfird, eller rättare gengserd var en af de

beskattningar, som utgingo i Sverige under äldsta

tider. Den tillhör landskapslagarnes tidpunkt och

namnes ej mera i landslagen. Det heter, att ko-

nungen ägde rätt att, "gengaerder utbiudha i hvi-

likit land han koma will", hvilka ord anses inne-

bära, att konungen ägde att fordra sammanskott

till underhåll på sina resor i länderna, d. v. s. land-

skaperna; ty dessa betraktades hvar och en för sig

såsom egna samhällen. Sådana sammanskott kal-

lades gengmrd och utgjorde en extra bevillning, som

ej kunde nekas konungen, när han påkallade den

i och för sina resor. Den utgjorde således en af

den tidens majestätsrättigheter. Småningom blef

den en ständig skatt. Man vet ej i hvilka per-

sedlar gengserd brakade utgifvas. Troligen skedde

det i lifsmedel. Deremot kan tilläggas, att denna

skatt betalades i de gamla tiderna icke blott till

konungen, utan äfven till biskop och konungens

länsman.

Oeognofll, orognosi, jord- eller bergarts-känne-

dom, kallas den delen af mineralogien, som inne-

fattar läran om mineralier, då de förekomma uti

större massor, eller såsom beståndsdelar af jor-

dens berg, äfvensom deras lägring eller utsträck-

ning, samt de olika hvarf, af hvilka de bestå,

dessas tjocklek eller mäglighet, klyftning och

strykning, samt deruti befintliga gångar af mal-

mer, eller andra fremmande mineralier och qvar-

lefvor af förstörda organiska kroppar.

Geografien har i vårt fädernesland för det me-
sta varit behandlad såsom en hjelpvetenskap åt hi-

storien. Vi sakna en fullständig geografisk litte-

ratur, och äga knappt ett utförligare arbete öf-

ver vårt eget fädernesland. Tunelds geografi är

föråldrad äfven i sin nyaste upplaga, och behof-

vet af ett grundligt verk i denna väg kännes

lifligt. Bidrag finnas dertill i provins- och soc-

ken-beskrifningar. Under de senaste åren har Bo-

hus län fatt en sådan beskrifning af pastors-ad-

junkten Holmberg, och Småland af doktor Wiesel-

gren. Detta sista arbete omfattar dock endast den

del af Småland, som utgör Wexjö stift. — Nå-
got geografiskt arbete, äldre än 16:de seklet, tor-

de rår litteratur knappt äga. Men från denna tid

finnes ett och annat försök, såsom Zieglers Schon-

dia, äfven en karta öfver Sverige i Munsteri Gos-

mographia, ett arbete som blef utgifvet på konung

Gustaf I:s befallning. Det följande århundradet var

rikare på lärda arbeten, äfven i geografien. Ba-

rens författade en beskrifning öfver Sverige, Dahl-

berg ntgaf sitt "Suecia antiqua et bodierna", ett

dyrbart planschverk, och den lärde Wexioaius-

Gyldenstålpe sitt "Epitome descriptionis Sueci»",

nu mera ett sällsynt verk. Rese-beskrifningår vo-

vo ej många ; likväl finnas från denna tid Glas Rå-

lambs resa till Konstantinopel, Joh. Rudbeckii
n
Iter

in Scandinaviam", Urban Hjärnes resa genom Lapp-

land, Norrland och Norrige 1685, samt några fie-

re. På arbeten i fremmande länders geografi var

man för öfrigt föga betänkt. Flytta vi oss ett se-

kel närmare vår tid, så möter oss en mängd af

topografier, hvaraf disputations-litteraturen öfver-

flödar. Våra flesta landskaps-beskrifningar, äfven-

som Tunelds arbete, tillhör denna tid, och Hul-

phers gjorde sin resa i Dalarne år 1757. Linné

och hans lärjungar lemnade rese-beskrifningar och

Björnståbls resa var på sin tid högt ansedd. Vår

tid har i Palmblads arbete erhållit begynnelsen till

ett vidtomfatlande geografiskt verk, hvilket dock

hittills behandlat endast Asien, och derutaf med ser-

skild uppmärksamhet Palestina. Djurbergs läroböc-

ker halva blifvit utträngda af Palmblads mindre

verk, och rese-beskrifningar hafva utkommit, som
dock i allmänhet varit af mindre vigt för geogra-

fien, än för kännedomen af fremmande länders se-

der och isynnerhet deras litterära och esthetiska

bildning. 1 och för Sveriges geografi hafva topo-

grafiernas antal ökat sig och en beskrifning öfver

den Skandinaviska balfön af Sköldberg, äfvensom en

öfver Norrige af Palmblad, äro de nyaste arbeten

inom vår geografiska litteratur.

Geokroinlt, ett till slägten bly hörande mineral,

hvilket hufvudsakligen består af antimonsvafligt och

arseniks vafligt svafvelbly, S8mt förekommer derbt,

af blygrå färg, uti Torgschaktet och Knutsort i

Sala grufva.

Geologi eller jordlära , är en vetenskap som sys-

selsätter sig med tbeorien för fenomenerne uti och

på jordytan, och söker att sammanfatta den ge-

nom geognosien vunna erfarenhet, för att derpå

kunna uppställa en historia om jordklotets bild-

ning och utveckling. Den har först i senare tider

börjat intaga ett utmärkt rum bland vetenska-

perna, särdeles genom Werners skarpsinniga forsk-

ningar, och hans derpå grundade system, hvilket

fått namn af det neptuniska, emedan han ansåg

jordens fasta massa hafva utan undantag afsatt sig

ur vattnet, i motsats till den af Cartesius, Leib-

nitz och Buffon, m. fl. uppställda hypotbesen om dess

bildning genom stelnandet af en ursprungligen i

glödande fluss befintlig massa, hvilken åsigt fått

namn af den platoniska eller vulkaniska, samt,

af Hut ton ånyo utvecklad, blifvit omfattad af

de utmärktaste geologer, af hvilka hos oss isyn-

nerhet märkas Berzelius, Hisinger, Sefström och

Wahlenberg, Till vår geologiska litteratur . hör
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åfvec en handbok i oryktognosien af Scbwarts,
samt Hedenborgs skrift i tidskriften Skandia om
Egyptens oryktognosi. Marklin, adjoskt Tid ve-
teaskaps-societeten i Upsala, bar med stor flit sam-
lat petrifikater. Anna är dock vår litteratör i

denna våg fattig, och ett stort falt ar öppet för

forskningar i sådana ämnen.
Ctoometriem år bos oss en yngre vetenskap ån
vissa andra matbematiska kunskapsarter. Före 17:de

århundradet fanns ej i Sverige en mathematisk littera-

tur, och äfven då var det mera åt astronomien,

eller rättare astrologien, som forskningen rigtades.

Astrologen Forsius var vår förste mathematiker,

och egnade åfven åt geometrien någon uppmärk-
samhet. Han anställde geometriska mätningar i

Lappmarken, och utgaf en beskrifning öfver sin

resa i detta land. Läroböcker i geometri finnas

från detta århundrade af Gestrinius, Kexler, Bill-

berg och Smoll. Billberg var en utmärkt mathe-

matikus, befordrade trigonometriens och astrono-

miens stadium betydligt, samt var i denna väg
lika märkvärdig, som inom den filosofiska litteratu-

ren. Han var den Cartesianska filosofiens fader i

Sverige, och utstod derföre en svår kamp med
theologerne. Magnus Celsius var hans samtida,

en af mathematikens störste idkare inom vårt land

på dessa tider. Under adertonde århundradet till-

växte det matbematiska studium och män fram-

stodo med stora förtjenster deruti. Mest berömde
voro äfven då de Svenske astronomerne; likväl

glömdes ej geometrien. Euclides öfversattes af Mår-
ten Strömer och utkom på Svenska år 1744. Schen-

mark, af Schultén och Palmqvist arbetade äfven

åt detta håll. Våra dagar hafva i den rena

matneraatiken ert utmärkt namn i Jöns Svanberg,

bvars skrifter äga ett Europeiskt anseende. De
bestå dels i akademiska disputationer, dels i af-

handlingar, införda i lärda sällskapers handlin-

gar, dels i serskildt utgifne arbeten, såsom hans

berättelse om gradmätningarne i Lappland åren

1801— 1803.

Cteorajll, Nikolaus, prest i Malmö, på 1580-

talet, har skrifvit: de Confessione Christiana och

öfversatt Conviotum Herodit Sigismundi Sceci,

Cteorajli, Kila, en utmärkt gravör, elev af Hed-

Hnger, var dennes vikarie under hans utrikes re-

sor. Vid en sådan, då Fehrman var sjuk, måste

G. gravera drottning Ulrika Eleonoras begrafnings-

medalj, och gjorde det med sådan skicklighet, att

han kallades till Ryssland, der han fick modellera

kejsarinnan Elisabeth, återvände till Sverige 1746,

efter två års vistande i Ryssland, slog en jetton

för vetenskaps-akademien, företog en utländsk re-

sa och anställdes i Berlin, hvars myntverk han

iordningsatte , utarbetade här en mängd medaljer,

bland andra en stor öfver fältmarskalken Keith,

hvilken följdes då nian modellerade hans bildstod

på Wilhelmstorget i Berlin, samt flera öfver Fre-

drik den store. År 1782 återvände han till fäder-

neslandet för att der tillbringa sina återstående da-

gar, och dog t Stockholm år 1790, i en ålder af

73 år. Ledamot af målare- och bildhuggare-aka-

demien. Har ntgifvit: Theorie om Ziraier, samt

Något med svaga férgor, $iiér uti prosa skrifne mät-
ningar och fabler.

Oeorfjlf 9 Carl Fredrik, kistor, professor i Up-
sala, författare till: Instruktion för Guvernören hos

Svea Rikes Kronprins; Historiola Controversim recens

motat de antiquitate regnt Soeo-Goth.; Monarchia
Ivarica; Genealog. Stenkiliana; De peregrinis impeiii

Sviogolh. regibus ante foedera Calmar, m. fl. aka-
demiska dissertationer.

fieorgrll kyrka» Stt, på Gottland, kallades äf-

ven Ä7 Görans, och anses vara byggd år 1218.
Den är belägen i Wisbys norra förstad. Husen af

det lasarett som borde hit, äro alla borta; men
murarne af kyrkan stå ännu qvar, jemte en stor

vacker kyrkogård, der fattige ännu på 1700-talet

begrafdes.

Gera. Af denna gamla och högt ansedda slägt

finnas åtskillige, som beklädt rikets högsta embe-
ten. Det äldsta riksrådet bland dem var Carl

Knutsson till Björkvik, riddare, hvilken inkallades

i rådet på 1476 och dog på 1490-talet. Hans son

Oera, Hollinajer Carlsson, till Björkvik och

Ollonö, riddare, blef år 1515 af Sten Sture för-

ordnad till höfvidsman på Stegeborgs slott. Eme-
dan han hållit sig till Christian Urs parti, blef han

på riksdagen i Söderköping år 1523, jemte flera

andra, förklarad för rikets fiende. Han var då ut-

rest; men återkom samma år och försonades med
konung Gustaf, hvilken år 1525 utnämnde honom till

lagman i Östergöthland och Småland, samt gaf

honom tre år senare Stegeborg i förläning. Är
1537 höll han konungens räfst i Småland och an-

vändes dessutom vid flera beskickningar, såsom till

mötet i Warberg 1530, till det i Elbingen och

Halmstad år 1537, och till Oppslo i Norrige år

1538. Han dog i Kalmar år 1541 vid midfasto-

tiden. Hans söner Carl ocb Göran, som följa

här nedan, blefvo begge friherrar vid Erik XIV:s

kröning 1561 och riddare af S:t Sal vatoris orden;

men slöto båda sina friherrliga ätter, emedan de

afledo utan manlige efterkommande.

Gera, Carl, riksråd, lagman i östergöthland,

kallas gubernalor i Småland. Han var en af dem

,

som skickades till England ,
att, för dåvarande kron-

prinsen Erik, fria till drottning Elisabeth. Dog på

Kumla gästgifvaregård i Nerike den 25 Juli 1 566.

Gera, Göran, äfvenledes riksråd, en af dem,

som svuro prins Erik tro och huldhet, då han fick

Kalmar i förläning, bvilket misshagade den gamle

konung Gustaf. Han belönades af Erik med ståt-

hållareskapet å Kalmar slott år 1559. År 1563

blef ban skickad till Hessen, att fria till landtgref-

vens dotter, hvilket ärende misslyckades, när ko-

nungen af Danmark lät i hemlighet meddela landt-

grefven ett nppfangadt friarebref från Erik till

Elisabeth. Detta missöde beröfvade bonom likväl

icke konungens förtroende, hvilket kan synas der-

af , att ban år 1 567 utnämnde honom till ledamot

i den domstol, dit ban, tvungen af den allmänna

oviljan, nödgades förvisa Göran Persson, som der

dömdes till döden. På Eriks sista tider använde

ban bonom såsom sändebud, först att medla en för-

likning med do upproriske hertigarna och sedan
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att utmana hans broder Carl till envig. År 1559

blef han lagman i Westmanland ock Dalarne, ock

var år 1570 Svensk failmägtig vid fredskongres-

sen i Stettin, tillika med sin svärfader, Bengt Gylta

och Erik Gyllenstjerna. Häraf synes, att han för-

stått vinna ynnest nos både vän och fiende, och

att han sjelf således ej måste hafva hyst några

särdeles stränga grundsatser. Likväl ansågs han,

tillika med Gylta och Gyllenstjerna, för landets

klokaste män på sin tid. Han dog barnlös år 1588,

den siste af sin slägt.

derahof, fordom ttfrabo , 2 mil. säteri med

15 torp, 3 mil från Jönköping i Byaroms socken.

Har vacker belägenhet, utan sjö, är väl bebygdt,

har qvarn och bördig åker. Ägare hafva varit

slägterne: Strömberg, Giiotersberch, von Vicken,

Cederstam, Hampas Mörner, G. Odencrant» och

innehafves na af grefvarne Hamilton på Eckers-

holm. 1 en äng vid gården finnes en märkvärdig

och vacker domstensbana af 9 stenar, med tvenne

5 alnar höga vårdhållare i nordvest.

»erd eller Oerda, jätten Gymers dotter och

Freys gemål, var den skönaste af qvinnor. Då

hon npplyftade sina händer, spridde sig en strål-

glans öfver land och haf. Frey varseblef henne,

då han en dag var djerf nog att sätta sig i allfa-

ders högsäte, Hlidskjalf, derifrån man kunde blic-

ka öfver hela verlden. Till straff härför greps

guden af den häftigaste kärlek till den strålande

jättedottern, afsände-sin tjenare Skirnir för att

vinna hennes hand, och lyckades komma i besitt-

ning deraf, mot priset af sitt goda svärd. Denna

älskog blir omsider orsaken till hans baae, då

han, i mistning af sitt underbara svärd, måste

vid Ragnarök stupa för Surtur. — Sägnen om
Freys frieri till Gerda genom Skirnir kallas Skir-

nis-För, och är en af de skönaste dikter i den

poetiska Eddan.

fierderoi, biskop i Strengnäs, ungefär i medlet

af 1100-talet. Det enda man om honom vet, är

att han invigt S:t Bothvidi kyrka i Södermanland.

Gerdes, Johan, en bland de många utländske

lärde, som prydde drottning Christinas hof. Denne

inkallades från Rostock, för att undervisa henne

i Grekiskan.

fierdhein, annex till Tunhem, belägen i Wäne
härad af Elfsborgs län , 1 f mil S. från Weners-

borg, vid Götha elf och Trollhättan. Kyrkan, af

sten, är af okänd ålder. I denna socken märkas

säterierne: Lund, £ mil från Trollhättan; Kåtene,

ladagård under Lund , samt Welanda , hvartdera ora

1 mtl., under det sbtnämnde lyda 7 torp. På
hemmanet Håijöms ägor i denna socken, \ mil S.

från Trollhättan, äro tvenne stora stenar uppresta,

af hvilka den ena, som varit omkullfallen , berät-

tas för 100 år sedan blifvit upprest och att man
då derunder funnit en ovanligt stor mennisko-huf-

vudskål. På hemmanet Slätthults ägor, finnes en

jättegryta uti ett högt berg. Hulsjö by, lär vara

det Holasjö, som i Westgötba-lagen räknas till

Upsala Öde. Socknen består af 43 £ mtl. och har

2,496 invånare på en areal af 19,741 tunnl., af

hvilka 895 äro sjöar och kärr. Adr. Wenersborg.

CfcerdelMt en socken, med önaip, belägen i Wem-
menshögs härad och kontrakt, Malmöbus län och

Lunds stift, 3J mil 0.8.0. från Malmö, %\ wul

V. från Ystad, är ett patroaelt pastorat af % kl.

Norra delen, skogstrakten; är backig; den södra slät

och bördig. Den cirka 1,000 tunnl stora ATds-

byholms-sjön ligger till -fa i socknen. Här mär-
kas: Näsbykolin

}
frälse-säteri, medelmåttigt bebygdt;

men utmärkt väl beläget på en ndde i den täcka

Näsbyholms-sjön. Sjelfva gården är 5 £ mtl.; men
hela socknen lyder derunder och ägaren har jus

patronatus till pastoratet. Egendomen innehades i

äldre tider af Lunds ärkebiskopar, åt hvilka den

anslogs af erkebiskopen Jakob Gertsson ; ägdes på
1600-talet af slägten Beck och är numera, jemte

stamgodset Dallund på Fyen, fidei-kommiss åt äld-

ste friherren af slägten von Blixen-Finecke, och

innehafves för det närvarande af hof-jägroästaren

hos H. M. konungen af Danmark, friherre C P.

von Blixen-Finecke. Assartorp, 4 mtl., Attarp, 2

mtl., Nyvång, 2 mtl., m. fl. äro alla insockne frälse

nnder Näsbyholm. Socknen består af 29 £ mtl
och har 1,100 invånare, på en areal af 5,690

tunnl., af hvilka 840 äro sjöar och kärr. Adr.

Malmö.

Gerdtison» Henrik, född Holländare, gick i

Svensk tjenst, blef der vice-amiral och utmärkte

sig vid flere tillfällen under Carl X Gustafs krig

med Danmark och Holland. I sjöslaget vid Öre-

sund d. 29 Okt. 1657 blef han sårad. Han var

en man med kunskaper och hade författat sjökort

öfver Bottniska viken, dem han önskade utgifva;

men hvilket regeringen förbjöd.

Cfrere (mythol.). En af de tvenne ulfvar, som
tillhörde Oden, och hvilka, såsom hundar, följde

honom öfverallt. Den andra hette Freke. I Wal-
hall förnöja sig gudar och gudinnor, äfven så väl

som Einherierne och andra eftei döden lycksalig-

gjorda menniskor, med att äla och dricka; endast

Oden äter icke, han blott dricker. All den mat
som åt honom framsättes, ger han åt de båda
ulfvarne.

fterekulla , 3 hela mtl. med trenne torp, i Lemn-
hults socken af Småland, har husbehofsqvarn och

såg. Egendomen var fordom säteri, och tillhörde

i urminnes tider slägten Ulfsax; men utbyttes till

frälse år 1804 emot Hällinge i Näs socken, af

lagman Hummelhjelm, hvarigenom säteri-friheten

öfverflyttades till sistnämnde hemman; har tillhört

en Eklund, Linde, Habbe, Falkenberg, Hummel-
hjelm och v. Schantz.

Gerellua, Johan Adolf, protokolls-sekretera-

re, har utgifvit: Praktisk Geometri för Lattcaster-

skqlor, år 1825, samt Gasupplysningens egenskaper;

var en bland stiftarena af vexelundervisnings-säll-

skapet.

Gerhard, en Tysk målare, berättas år 1487
hafva varit i Wadstena för att pryda klostret med
målningar och bildhnggeri.

CteriDffleni, Johan Gabriel, assessor i kolle-

gium mediknm och provincial-medtkus , först uti

Östergöthland, sedan i Nerike och sist i Westtr-
botten, död år 1776, nära 72 år gammal, berta-
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nes såsom en nitisk och kunnig läkare och Årdren
vidlyftig brefvexling med kollegium. Adolfsbergs

hälsobrunn, nära Örebro, iståndsattes af honom år

1760. — Namnet Oerin^l» &r bekant i Sven-

ska vitterhetens häfder. En Svea Gevtafftm»
hade skrifvit ett poem, kalladt: Jubetåkalé, bvil-

ket Hammarsköld benämner "ett misslyckad! rim-

verk", och

€*erla«rlu»9 Inael, kyrkoherde i Rontnna nti

Strengnäs stifl, kontrakts-prost, theol. doktor och

riksdagsman 1800, död d. 28 Jan. 1811, i en

ålder af 62 år, berömmes såsom flitigt arbetande

på en förbättring af Svenska psalmboken.

Ctomnain ea I*aye 9 Bit, fredsslutet i. Det af-

slöts den 29 Juni 1679 mellan Sverige och Bran-

denbnrg, genom Frankrikes bemedling, emedan

kurfursten, stolt öfver sina änder kriget vunna

fördelar, vägrade att ingå på de föreslagna vil-

koren; men Ludvig XIV lät 40,000 man inrycka

i Qeve och Mark, och kurfursten nödgades åter-

gifva allt det eröfrade, utom den smala landsträc-

kan af Pomern, på andra sidan Öder, hvi]ken af-

traddes åt Brandenborg, jemte halfva tullen i Kol-

berg. Danske ministern underskref freden först

d. 2 Sept. i Fontainebleau. (Se vidare: Freden

i Lund.)

Geratundared , regements - qvartermästare - bo-

ställe vid Elfsborgs regemente, beläget i Toarps

socken af Westergöthland, är anmärkningsvärdt

såsom Ryska kejsarinnan Catharina I:s födelseort.

I början af sjuttonde århundradet bodde bar rege-

ments-qvartermästaren vid Elfsborgs regemente,

Reinh. Rabe. Hans hustru var dotter till kyrko-

herden i Rångedala. De ägde 3 barn, och der-

ihland sonen Johan, äfven regements-qvartermä-

stare vid samma regemente, hvilken bodde på Ger-

mundared och dog 1684. Under det han gjorde

krigstjänst i Lifland, gifte han sig derstädes med
en enka, Elisabeth Moritz, och ägde med henne

en dotter, efter hans farmoder kallad Catharina,

hvilken föddes 1682 på Germundared, sedan fadern

med sin hustru återflyttat till Sverige. Hon lärer

varit endast 2 år gammal då fadern dog. Modern

hade derpå begifvit sig till sin födelseort, Lifland.

Catharina undergick sedermera flera besynnerliga

öden och uppsteg slutligen på Ryska thronen , såsom

gemål åt tsar Peter, under namn af Catharina I

Alexievrna. (Se vidare detla ord.)

Ctorner, Anders , son till en förmögen hand-

lande i Stockholm, född derstädes d. 18 Nov. 1632

och död d. 23 Febr. 1683, till följd af en illa

verkst&ld åderlåtning. Han hade varit informator

för riksmarsken De Ja Gardies son, Gustaf Adam,
derefter, såsom guvernör för tvenne unga baroner

Leijonsköld, gjort med dem en vidsträckt utländsk

resa och blef efter återkomsten utnämnd till proto-

kolls-sekreterare vid stora kansliet. År 1671 blef

han politie-horgmästare i Stockholm, var vid 1672

års riksdag sitt stånds talman och adlades 1676,

hvarvid han bibehöll sitt förra namn. Hans son

«merf AlareIt4, född 1682, gick i krigs-

tjänst, följde år 1704 håren till Polen och befor-

drades 1707 till korsett. I slaget vid Holefsio

flin nwmajimaanh 617

MerVo begge kapitenerne och båda löjtnanten*
vid kompaniet samt allt manskapet, med undantag
af 13 man, dels döde, dels sårade. Bland de se-
nare var Gerner, hvilken fått tvenne hästar nndor
sig skjutne; men icke desto mindre, då den so*
grande konungen red förbi hans lilla återstående

trupp , saluterade honom med stumpen af det stan-

dar han räddat, och hvars stång en kula krossat.

Carl förstod värdera denna tapperhet och lofvade

befordra honom, hvilket uteblef genom de följan-

de olyckorna. Fången vid Pultava, blef G., sedan
han, lik större delen af de öfrige Svenskarne, nöd-
gats deltaga t Peters triumferande intåg i Moskwa,
förd till den lilla Sibiriska staden Solikamski.

Här vistades han till år 1716, alltid sysselsatt

med tanken på sin flykt. För detta ändamål lärde

han sig fullkomligt Ryska språket, förvärfvade sig

tvenne bönders tillgifvenhet och öfvertalade dem,
med löfte om belöning, att bistå honom i hans
vådliga företag. Emedan han fått tillåtelse af

kommendanten, att gå på jagt så ofta han ville,

var det honom ej svårt att undkomma obemärkt,
och i sällskap med sina båda bönder, lyckades

han, efter sex veckors vandring och otroliga an-
strängningar, att hinna till Arcbangel, dit han an-
lände i slutet af Augusti. Här ingick han till en

Holländsk köpman, som var en medlidsam man,
hvilken lät honom, förklädd till matros, afgå med
ett Portugisiskt fartyg. Med detta kom han till

Lissabon, der Svenske konsuln förskaffade honom
medel att återvända til) fäderneslandet, hvarest han
inträffade ännu år 1716. Konungen utnämnde ho-
nom nu till kapiten vid samma kompani, hvars

standar han räddat. Han bivistade de återstående

fälttågen intill freden, bvarefter han utnämndes till

major i armén, med kapitens indelning vid Jönkö-
pings regemente, slutligen till öfverst-löjtnant vid

Ostgötha kavalleri med öfverste-titel , R. af S. 0. år

1748, fick afsked år 1752 och dog d. 29 Sept.

1756. Med hans son, öfversten och riddaren af

S. och W. O. Jakob Gerner, som dog barn-

lös på Wenngarns kungsgård den 19 April 1794,
utgick denna adliga ätt.

CtoraiDa^inaa kallas en af invånarne i en socken

på landet antagen bandtverkare. De bandlverke-

rier, hvilka på detta sätt kunna utöfvas äro skräd-

dare, skomakare, glasmästare, smed och murare,

ehuruväl äfven andra såsom målare, snickare, m.

fl. stundom fått antagas. En sådan gerningsman

eller socken-bandtverkare
,

äger icke att genom
arbete i släderne göra handtverks-embetena in-

trång, hvaremot desse ej kunna förnekas att ar-

beta äfven på landet. Formen för gerningsmäns

antagande är den, att socknemännen höras inför

häradsrätten, bvarefter konungens befallniagshaf-

vande utfärdar fullmagt. En socken-bandtverkare

år således ett slags tjänsteman för socknen, lika-

som i adliga privilegierna på 1600-talet de bandt-

verkare, som adeln ägde rätt att antaga för hus-

hehof, kallades embetsmän. Gerningsmän stå un-

der konungens befallntngsbafvandes och kommerso-

kollegii uppsigt, och fö, såsom antagne för sock-

nens rftkning, ej efter behag lemna densamma.
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Cterntnffs val» gftr aMriofi *val, med detta

gamla ordspråk betecknas, att den som för länge

väljer emellan olika arbeten, går ofta miste om
födan.

Cteralngadre kallades af gammalt den skatt, som

erlades af s. k. gerningsmän (se förut). Dessa,

hvilka ursprungligen voro handtverkare på landet,

idkade fria näringar. Efterhand blefvo de indrag-

ne till städerna. Sten Store förbjöd galdsmederne

år 1485, att bo på landet, och Gustaf I befallde

1546, att handtverkarne skulle flytta in i städer-

na, likväl med undantag för "menige manns torff-

welige gärningzmän." De erlägga ännu gernings-

ören, hvilka dock ej alltid tillfalla kronan, ty vis-

sa städer äga rätt, att, dels till skiftes med kro-

nan, dels ensamt uppbära gerningsören af vissa om-

råden inom landsbygden. Är 1815 bestämdes, ge-

nom en kongl. kungörelse, gerningsörenas belopp

till högst sexton sk. B:ko för bvarje person, och

på samma gång erkändes de städers anspråk, som

kunde genom gällande resolutioner bevisa sin rätt

till gerningsören; men det missbruk rättades, att

både kronan och städerna på vissa ställen uppbu-

rit gerningsören, så att afgiften blifvit betald dub-

belt. Der sådana dubbla rättigheter finnas, delas

nu afgiften emellan kronan och staden.

ftersdoriT» en ättföljd af läkare, fader, son och

sonson, alla tre anställde vid örlogsflottan. Den

mest utmärkte af dem var den äldre Gersdorffs

son, Liars Adolf, amiral itets-medikus , R. W. O.

och hedersledamot af sundhets-kollegium, född 1748,

död 1814, om hvilken det heter, att han var "känd

och saknad för sina utmärkta insigter och sin men*

niskokärlek, äfvensom han var älskad af alla, och

som läkare lycklig och eftersökt."

€aersJöbo 9 bergsmanshammare i Söderberkes soc-

ken af Dalarne, är uppbyggd år 1632 och stadfa-

stad år 1689. Ilar 275 skepp:d privil. smide för

2 härdar och 1 hammare.

Oernjtfbo, bergsmanshytta i samma socken, är

anlagd år 1589.

Oersonius, Carl, var född i Carlskrona, hade

rest utrikes, besökt Spanska hospitalerna i Tunis

och blef år 1795 läkare på stat hos den derstä-

des regerande beyens svärfader. Dog på Tabarque

i Tunesiska landet d. 4 Febr. 1810, och efterlem-

nade der mycken skuld, i stället för rikedomar,

som han troddes hafva samlat.

Oerss, Jakob Wilhelm, elev af Depréz och

Sundvall, kapiten vid flottans mekaniska stat, ma-
jor i flottorna och ständig sekreterare vid de fria

konsternas akademi, född 1784, död 1841. Om
honom heter i Boijes målarlexikon: "Hans perspek-

tiv-lavier, och synnerligen det inre af kyrkor, järo

utmärkte i alla afseenden."

Gerntensklef på Kinnekulle, håller i längd 600
alnar och har, sammaoräknad med rödstensklefvan

,

en lodrätt höjd af 7? alnar,

twerten, Gustaf Wilhelm von, född i Narva

d. 19 Juni 1679, var en tapper sjöman, såsom ami-

ralen G. Hans Wachtmeister uttrycker sig om ho-

nom. Han utmärkte sig isynnerhet år 1715, då

han som kapiten kommenderade skeppet Nordstjär-

nan emot Danska sehoutbynachfen Gabel. Blef ami-

ral och utnämndes 1738 till riksråd; men han un-

danbad sig denna värdighet. Död i Carlskrona d.

21 Jan. 1754.

Gertrud, Sit* ett Brabandskt helgon, bvars åmin-

nelsedag, d. 17 Mars, ännu är en af den Svenska

allmogens bemärkelsedagar. Hon skall hafva va-

rit dotter till en Frankisk konung Pipin och upp-

bygdt ett kloster i Nivelle i Brabant, der bon va-

rit abbedissa till sin död, d. 17 Mars 664. Hon
kanoniserades af påfven Honorius 111. Hennes dyr-

kan i Norden infördes troligen af Tyska Hanseater

under unionstiden; men synes ej varit särdeles ut-

bredd. Likväl finnas i Sverige åtskilliga kyrkor,

helgade till hennes ära, deribland Tyska försam-

lingens i Stockholm. S:t Gertrud hade tvenne al-

taren i Storkyrkan, det ena anlagdt år 1458 efter

hustru Bela af Heina Frome och Hans llemholdt,

det andra tillhörigt S:t Gertruds gille.

Gertrads gille, Sst» i Stockholm. Dess stuga

var belägen der den nuvarande Tyska kyrkan står,

och skall hafva hållit 37 £ alnar i längden och 25

i bredden. I denna stuga valdes Carl KnuUson till

konung och Gustaf I infann sig der år 1524, med
biskopen i Strengnäs och flera riksråd, jemte allt

stadens borgerskap, att ombyta borgmästare och

råd, emedan borgarena förklarade sitt missnöje

med de dittills varande.

Gertrada kapell i Stockholm. (Se: Tyska kyrkan

derstädes.)

Geruin, annex till Levede, beläget på Gottiand i

Fardhems ting, 4j mil S. från Wisby. Kyrkan,

af sten, skall vara byggd år 1281. Socknen in-

nefattar endast 5J- mtl. med 196 invånare, på en

areal af 3,495 tunnl., hvaraf 50 äro sjöar och

kärr. Adr. Wisby.

Gerum, annex till Hångsdala, beläget i Wartofta

härad af Skaraborgs län, 1 J
mil O.S.O. från Fal-

köping. Kyrkan, byggd af sten, är af okänd ål-

der ocb har fordom varit offerkyrka. Den skall

vara invigd af biskop Sigfrid, omkring år 1020,

och är således en bland de äldsta. I socknen mär-

kes Haslekdrr eller Hästekärr, har ett utmärkt vac-

kert läge vid en stor landthöjd; består af endast

1 1 mtl. Åbyggnaden är prydlig. En större träd-

gård med flere hundrade äkta fruktträd ocb andra

vackra planteringar omgifver mangården på alla

sidor. — Riksdrotset grefve Pehr Brahe d. y., tfll

hvars grefskap Wartofta härad hörde, lärer i Ge-

rums socken planterat en koloni af Tattare eller Zi-

genare. Man har anmärkt, att allmogen i denna soc-

ken är mörkare till ansiktsfärgen än den kringboen-

de, att den fordom varit det ännu mera, att den har

en synnerlig egenhet i sina seder, och att då någon

från andia socknar flyttar till dem för att bli åbo,

måste den nykomna undergå ett slags reception,

för att införlifvas med Zigenar-horden, medelst

påläggande af aska på hufvudet och ansigtet

Brodern ordföranden utropar då: "Tattare jag, Tat-

ter du, Tattrar äro vi alla!
n Denna sed var ännu

i bruk år 1814. Socknen har 297 invånare. Jemte

annexet Skörstorp har den en areal af 4,281 tann).,

af, hvilka 125 äro sjöar och kärr. Adr. Falköping.
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CtöriHM» annex 101 Sanaerby, beläget i Skånings
härad af Skaraborgs län, £ mil VÅV. från Skara.

Kyrkan, af sten, år ombyggd år 1740. I socknen
märkas: Stora Kollforp, 1 mU. säteri, kallades for-

dom Kulletorp, ock lydde, jemle Ulla Kolltorp,

vader Skara domkyrka, intill reformationen, då de
»drogos till kronan ocb afstodos sedan, mot gods
i östergötbland, till en adelsman A. Drake. Egen-
domarne fingo sedan serskflda ägare. Stora Koll-

torp har tillhört slägterne Svan, Soop, Rehbinder,

Natt och Dag, Köhler och Hamilton. Egendomen
brändes af Danskarne år 1611. Kila KoUtorp, förut

Lilla Kolltorp, 1 mtl. säteri, har tillhört slägterne

Kihl, Store, Hård och Gyllenhaal. Socknen består

af 14 i mtl. ocb har nära 500 invånare på en areal

af 1,435 tnnnl. jord. Adr. Skara.

»ervad af Barö och Gervid af Wängö näm-
nas bland Gottländska allmogens underhandlare, till

biläggande af det inbördes krig, som år 1288 upp-
kommit mellan Gottländske bönderne och Wisby
stads invånare. (Se vidare träffningen vid Högebro.)

Geochlebeau Så kallas de stora klippblock och
stenar, dem man så talrikt finner kringströdda öf-

ver Skandinaviens södra del, der de ligga lösa på
jordytan eller bergen, och stnndom bvila på min-
dre stenar. Man tror dem hafva blifvit i en urtid

förda från norra trakterna med isstycken. De an-

träffas äfven uti norra Tyskland. Den sydligaste af

dem skall vara den beryktade Schwedeastein vid

Lutzen, bvilken utmärker stället der konung Gustaf

11 Adolf stupade.

Gesehworoer är en embetsman, bvilken det till-

hör att i bergslagen hafva inseende vid gruf-

arbetet, så att det drifves efter behöriga grunder

och i enlighet med derom utfärdade författningar,

eller, såsom det kallas , efter rätt bergsmansvis.

Getened, ett härad i Elfsborgs lån, består af

279^ mtl. med 10,140 invånare, och innefattar

följande 22 socknar: Björke, Grude, Hudene, Gjäll-

by, Wesene, Skölfvene, Håf, Sämb, Kjällunga,

Eriksberg, Broddarp, Mjelldrunga, Odh, Molla, Al-

boga, Öra, Nornnga, Ljnr, Ornunga, Asklanda,

Qvinnestad och Hellestad. Marken är i allmänhet

bergaktig, och jordmånen, bvilken till större delen

består af sandmylla och klapur-jord , har föga bör-

dighet. Inbyggarne äro likväl ett arbetsamt och

driftigt folk, som aftvingar den njugga naturen

temligen rika skördar, hvilka, understödda af ett

färdigt och inskränkt lefnadssätt, lemna dem nö-

diga medel till bergning; ty skogstillgången är li-

kaledes ganska knapp, så att de flesta hemman må-
ste köpa sitt årliga behof af ved, m. m. I häradet

finnas flere qvarnstensbrott, af hvilka allmogen upp-

hugger qvarnstenar, så väl till husbehof som af-

aalu. Häradets areal utgör 131,729 tunnl., af hvil-

ka 10,178 äro sjöar och kärr. Största strömmen

är Nouan, hvilken här har sin upprinnelse, och

den betydligaste insjön är Sdmbqön. De märkligaste

ställena äro kungsgården OUuia och säteriet S4m$-
holau I förening med häraderna Åhs och Kulling

åtgör detta härad en domsaga och ett fögderi.

Gesened eller Hallin*, ett kontrakt af Skara

stift, i Elfsborgs län. Det innefattar 1 stad och

84 socknar, fördelade på 7 posterat, iemligen:

Alingsås stad och socken med Nohlby, Rödene,
Bäliuge, Hemsjö och ödenäs; Lena, Fullestad,

Bergstena och Långaret] ; Nornnga, Ljur, Ornun-
ga, Qvinnestad och Asklanda; Algnstorp, Sköfde,

Tornberg, Härene, Bråtensby och Landa; Björke,

Grude, Hudene, Gjällby och Wesene; HerJjanga,

Tarsled, Remmene, Fölened och Eggvena, samt
Hool med Siene och Horla. Af dessa 7 pastorat

är 1 reg. af 1 kl., 2 konsist. af 2 kl. och 4 kon-

sist, af 4 kl. Kontraktets folkmängd utgör 19,571

personer.

Gesete f en socken, med Eskilstorp, belägen i Oxie

härad och kontrakt af Malmöhus län och Lunds

stift, 1* mil S. från Malmö, vid hafvet, och hör

till 2 kL reg. Socknen består af 9 i mtl. och har

415 invånare. Dess areal utgör 1,342 tunnl., af

hvilka endast 2 äro sjöar och kärr. Adr. Malmö.

Geatad, annex till Bolstad, beläget i Sundals hä-

rad af Dalsland och Elfsborgs län, 2 i mil N.N.0.

från Wenersborg, vid Wenern. Socknen består af

30 f mtl. och har 1,538 invånare. Dess areal ut-

gör 16,501 tunnl., af hvilka endast 70 äro sjöar

och kärr. Adr. Åmål eller Wenersborg.

Getter Bilade. Med detta namn förekomma tre

serskildta personer, kanske förblandade af sagan,

ehuru de egentligen utgjort en enda. En sådan

uppgifves som fylkiskonung i Halland, en annan

såsom af Götherne vald till konung, af förtrytelse

deröfver, att Uppsvearne, dem oåtsporde, utkorat

Alrik eller Alarik. Ett krig uppstod mellan dem,

då Alrik föreslog, för att undvika blodsutgjutelse,

att sluta tvisten med ett envig mellan begge ko-

nungarne. Emedan Gester var gammal och bräck-

lig, antog Göthernes höfding, Erik, utmaningen,

bvilken, efter en långvarig kamp, slöts med Al-

rika död, då Erik blef ensam konung öfver både

Svea ocb Götna rike, efter Gester Blindes död.

Denna berättelse är kanske densamma, som histo-

rien om de begge bröderne Alriks och Eriks tve-

kamp. En tredje Gester Blinde omtalas såsom

en rik och mägtig man , bvilken svårt förbrutit sig

emot konung Heidrik. Kallad till honom, befara-

de han dess bämd, offrade åt Oden och lyckades

så väl, att denne påtog sig hans skepnad och in-

fann sig i hans ställe (Se vidare: Beidrik.) Gester

Blindes grafhög visas ännu i Dalsland vid Gestads

kyrka.

Gestllren är namnet på en slätt, bvilken utbreder

sig emellan Dala och Kongslena i Westergöthland.

Detta ställe har vunnit märkvärdighet i Svenska hi-

storien genom det ryktbara slag, som hölls härstädes

år 1210, emellan Svenske konungarne Sverker den

yngre och Erik Knutsson, och hvarvid den förre, i

spetsen för en Dansk här, sökte återtaga sitt rike,

hvaraf Erik satt sig i besittning. Danskarne blef-

vo i grund slagne, och konung Sverker sjelf stu-

pade, enligt sagan, för sin egen måg, den mäg-

tige Folkungen Sunes band. fin mängd Folkungar

föllo i samma strid, utan att man med säkerhet

känner om de kämpade för eller emot konung

Sverker. Vid Gestilren erinra ännu flera fornlem-

ningar om denna drabbning, såsom t ex. Kongt-

Digitized byGoogle



*ra, der koawng 8verlatT AU, samt Kongnhögeu,

tvarifrån Danske konungen skall hafva åsjtådat stri-

den. Talrika fynd af stridsvapen från dana tid

hafva oek blifvit gjorda på detta Hatte,

gaeatrfcht Jaaaif öfver^fåJtläkare, regements-

läkare vid Jemtlsmds regemente, från år 1782 till

1820, då haa tag afsked, R. W. O., en skicklig

landtbrokare och af lasratbruks-akndemien flera gin-

ger belönad, dels för stallfodriog, dels för brän-

ning af ofrnktbar ltralf, att användas såsom göd-

ningsämne. Författare af flera afkandliagar ati tid-

skriften Läkaren och Naturforskaren, samt i

laiidtbreJts-akademiens handlingar, såsosa: Anmérk~

ning om stoUfodring; Beskrifning om kalk ock bros

användande vid odling af tumpiga kärr ; Om svart-

myllans egenskap*, o. s. v. Född 1766, död 1834.

Hade den olyckan att éfverlefva sin förhoppnings-

fulle son

Cteetvleii, Joeme teawul» född d. 8 Maj 1781,

död d. 8 Dec. 1825, såsoro kyrkoherde i Heds för-

samling i Westmanland, studerade i ungdomen ju-

ridiken, oeh fick år 1806 af kenang Gustaf Adolf

befallaing, att i Greifirwald hålla föreläsningar öf-

ver Svenska lagfarenheten. Hans håg drog honom
emellertid till det andliga ståndet, och han lät, s. å.

haa erhöll ofvannämnda uppdrag, prästviga sig i

Upsala. Förordnad till b*spitals-<predikaa* i We-
sterås 1811, väckte han uppseende genom sina

predikaregåfvor och valdes år 1818 till kyrkoherde

i Hed. Har utgifvit flera Latinska afhandlingar,

såsom: Legum Scanensium Commentatio acadcm,

;

Jura saora Scanensium ; De Gange Ftuvio; De /»-

dianis, m. fl.

Ctoetrftctiis 9 LaureaHut Obsvi» pastor prima-

rias i Stockholm, otgaf år 1565 en skrift, till ve-

derläggning af Kalvinisternes meningar, bvilka på-

stodo, att deras lära var mest överensstämmande

med Guds ord.

tTtenSriklmnul var fordom ett eget landskap; men
utgör nu en del af Ge fleborgs län. Detta land , som
innehåller 37 £ qv. mil i arealvidd, är i allmänhet

mera jemat än bergaktigt, förnämligast i östra

delea , den vestra deremot är mera ojemn ooh har

åtskilliga teml igen höga berg. De största insjöar-

ne åra Storsjön och Hedesundasjön , bvilken senare

är en utvidgning af Dal-elfven. Landet är i allmän-

het väl försedt med skog, synnerligast i vestra och

norra delarne. Af mineralier finnes jern i ymnig-
bet, förnämligast i den vestra och bergaktiga delen

af landet, der malmtrakterna äro tillräckliga att förse

ej allenast landets egen bergslag, utan äfven Norr-

ländska masugnar med jern. Gästrikland utgör nu

en domsaga och ett fögderi, samt ianefattar en
stad, Gefle, och 9 pastorat, nämligen: Gefle med
Walbo, Hille, Ockelbo med Ämots kapell, Hede-
sunda, östra Fernebo, Ärsunda, Thorsåker, Ofvan-
sjö med Högbo kapell, samt Hamrånge, innefat-

tande tillsammans 440£ mtl. mod 30,244 invånare.

Arealn är 886,048 tunnl., af hvilka 116,460 äro
sjöar och kärr. (Se äfven: Ge/teborgs län.)

Oeaiviklattde kontrakt af Upsala stift, är belä-

get i Gefleborgs län och innefattar 7 konsistoriela

-pastorat, nemligen: Ockelbo med Ämots kapell,

Bedeaanda, östa* Fernebo, Årsuoda, Thmln.gr,

Hamrånge, samt Ofvansjö med Högbo kapell. Kon-
traktets folkmängd utgör 94,542 personer.

Ctestrta» tesssmsil» apologist i Gefle, född 1764,

död år 1815, har utgifvit: En katalog öfver böcker,

trgckto på Wéstngsé; En historia om Ge/U ggrnna-

sium, o. s. v.

aVteetrliame, MmwUm B»» matb. professor i Up-
sala från 1621 Ull 1648, bar utgifvit florn skrif-

ter i sin vetenskap, såsom Euclides, de första aaz

böckerna; Argumenta et notas in AristoteUs mocka-

ns**; en afhandling: De Sate et Stella Marte, o. s. v.

Gteeålålt utan tvifvel detsamma i Svenskan som det

Tyska GeseU, kamrat, stallbroder, medhjelpare, bar

hos oss fått den uteslutande betydelsen af medhjäl-

pare i ett handtverk, och gesällerne utgöra an

egen af författningarna erkänd klass af arbetare.

Handtverkaren blir från lärling gesäll och från ge-

säll mästare. Gesällen utgör mellersta graden, oeh

likasom denne ej, utan aflagdt prof, blir mä-
stare, så finnes äfven en bestämd skillnad emellan

lärgossarne och gesällernes samfund. Ty dessa

bilda ett sadaat, och likasom raästarne hafva sia

ålderman, så hafva gesällerne sin åldtgesäll, så-

som ordförande. Gesällerne stå ej under tjeuste-

hjons-stadgan, och äro således icke bundne af års-

tjenst eller bestämda flyttningstider. De äro fria

arbetare, dock ej så, att de äga rätt att arbeta

bos annan mästare än den, i hvars tjenst de gtf-

vit sig. Gesäll-åren äro för en hanritverkare an

lärotid, och mästarens verkstad bans öfningsskota.

8å har åtminstoae meningen varit. Derfore äga

ock gesällerne rätt att resa på profession, såsom

det kallas, d. ä. att, nåder vandringen till frem-

maade orter, söka en ökad skicklighet i sitt yrke.

Dessa vandringar hafva likväl blifvit missbrukade.

Dels fattigdom ocb brist på arbete, dels lättja oeh

oordentligbet har gjort vandrande gesäller tfll tig-

gare. Bittra klagomål hafva försports deröfver,

och fråga bar varit väckt vid riksdagarne, att ge-

säller borde ställas under tjenstenjons-stadgan. Det*

ta bar ej skett ; men regeringen har sökt förekom-

ma missbruken
,
genom en strängare kontroll på ge-

säll-vandringarna. (Se : Gesällbok,) Gesällen är sin

mästare ansvarig för under händer hafvande arbe-

te ocb skyldig honom lydnad, såsom en tjenaae

sin husbonde. Skillnaden från tjänstehjon ligger i

befrielsen från den bestämda årsflyttningen , och äf-

ven i gesällens egenskap af idkare utaf ett visst

slag af arbete. Honom kunna, utom verkstaden,

icke åläggas förrättningar i mästareas tjenst. Dess-

utom äger gesällen äfven att arbeta för egen räk-

ning under fritimmarne, men icke annars. Fel af

gesäller genom olofligt arbetande, genom frimån-

dagar, o. dyl., äro belagda med böter, dels tfll

ämbetets lada och dels till de fattige. Samma på-

följd drabbar ohöfviskt uppförande emot mästaren.

Någon viss tid för gesäll-tjensten är icke bestämd;

blott ett minimum af tre år. Efter denna tid kan

mästerskap sökas. Gesällen anmäler då, att han

äskar ämbetet och honom föreläggas att göra mä-
sterstycke. Hurudaat detta skall vara bestämmes

nf magistraten. Sedan detsamma blifvit föri&rdi-
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gatH och fodUMI al embetet, vader nmgåntonteas

nppsigt, erhåller gesällen måsterbref. År 184» fim-

nos i Svenska städerna 5,690 gesäller och 5,905
Mästare. Störst var lirgossames antal, nemligen

0,966.

e3eolftllu>ok kallas den anteekningskladd, som bvar-

jo gesäll måste medföra på sina vandringar, då

han reser på profession. Gesällboken ntlemnas af

åldermannen , eller, för fabriksgesåller, af ordfö-

randen för den societet, hrart91 gesällen hörer,

eller oek&å, om ålderman eller soeietet icke finnes

på stallet, af stadens eller köpingens styrelse. Me-
ningen är, att, genom bevis som inskrifves i bo-

kea, af hvar och en som emottagit gesällen i ar-

bete, kontrollera den senares uppförande änder ro-

san. Gesällboken innehåller dessutom uppgift om
inoehafvårens ålder, födelseort, namn, yrke, samt

när och hvarest han blifvit antagen till gesäll.

Denna gesällbok aflemnas till den, hos hvilken ge-

sällen arbetar, och måste äfven uppvisas i och för

erhållande af pass till vandringar.

CtoeftUer, annex till Rölanda, beläget i Wedbo
härad af Dalsland och Elfsborgs län, 6 mil N.N.V.

från Wenersborg. Socknen innefattar 20 mtl. och

har 596 invånare. Dess areal utgör 12,659 tnnnL,

af hvilka 555 äro sjöar och kärr. Adr. We-
nersborg.

*3tet (Capra), ett idislande djarsiägte, utmärkt ge-

nom hoptryckta, ojemna, appåt riktade och bakåt

böjda horn, kallrig panna och skägg på hakan.

Deraf förekommer en art: Vanliga ytten (G. hircos),

såsom husdjur i de flesta länder, så väl emeHan
vändkretsarne, som inom norra polcirkeln; men
Uifves ej så långt epp i norden som fåret, hvfl-

kot den för öfrigt till sin organisation liknar

så nära, att de egentligen synas tillhöra sam-

ma slägte. De para sig äfven med hTarandra

och frambringa en fruktsam afkomma. Urstam-

men till den tama getea är troligen den på Asiens

högstepper lefvande Beioar- eller Vild^eten (C.

asgagrus), och djuret, har uti sitt tama tillstånd

bibehållit mera likhet med sin arstam än fåret.

Det företer derföre en i ögonen fallande blandning

af vildhet och tamhet; lefver helst i ensliga, ber-

giga och klippfyllda trakter, hvarest det lätt förvil-

das. Hos oss finnes geten i alla landskap, likväl

minst i Skåne och uti bergslngerne, i anseende till

den skada, som den åstadkommer på skogen der-

igenom, att den afflår barken på de unga träden.

Födoämnena utgöras af de växter, hvilka i allmänhet

förtäras af de idislande djuren, dock förtär getea

eo mängd sådana, som af annan boskap ratas, till

och med sådana, hvilka äro giftiga för andra; men
däremot äro frukten och bladen af benved ett gift

för honom, och ekollon, förtärde i mängd, förorsa-

kar hos den drägtiga honan benägenhet att kasta fe-

tteet. Parningstiden infaller i September, Oktober

och November, och under denna tid har bymter-

het hannen eller bocken oa högst vidrig, stiakaa-

* do lukt (bocklukt); honan eller getea äfvenså,

men mycket svagare. Drågtighetstidea är 20 titt

%% veckor, och nngarae, som få namn af lod el-

ler Klingar, äro en, två, standom tre, högst säl-

lan fyra till antalet. De dia 4 é 5 veckor och
äro, geten redan i 7:do månaden, bocken efter ett

år, föréiga till fortplantning. I vilda, bergiga och
magen trakter är getea ett högst nyttigt hondjur,

så väl i anseende till sin goda mjölk, som köttet,

hvilket dock hos bocken) är vidrigt, äfvenså ge-
nom skinnet, som är båttre och starkare än får-

skinn, samt genom talgen. Håret eller dea a. k.

raggen är deremot nf ringa värde, och användes

egentligen till vantar och strumpor af allmogen.

Hos en artförändring af vanliga geten, nemligeo:

Angorakatten (C hircns nngortens), utgör likväl hå-

ret en vigtig handelsartikel, emedan det är 8 å 9
tum långt, silkesartadt och begagnas till förfärdi-

gande af s. k. kamelgarn. Detta gotslag är inhemskt

i Asien; men trifvos äfven i andra trakter, dock

ej ratt väl hos oss. Antalet af getter, som fin-

nes i riket, utgjorde 1843, enligt Forsell, 177,170

stycken, likväl anser han denna summa, likasom i

allmänhet det uppgift* antalet af alla slags tam

boskap, f0 å 15 proc. ringare, än hvad den verk-

ligen är.

Ojtetm» Jemtlands-dinlekt, betyder kvinnobröst.

cjtotmpel» verreatorn, vigeltorn, vnhlbjörk, kråk-

torn (Rbamnns cathartkns) , ett litet tråd, som fö-

rekommer i skogsängar och hagar i de södra land-

skapens och på slättbygden, såsom i Skåne, Gä-

strikland och Neriko ymnigt, på Kinnekulle ock i

Bohus län sällsynt. Veden är hård, gulaktig och

nyttjas till smärre snickare- och svarfvare-arbetea,

barken och bären begagnas till iargning, och de

senare äfven till beredning af s. k. saftgrönt

Ctetm-rygwmm kallas en större kulle nf småsten,

belägen på skogen Tiveden, och utgör nästan en

gränsskilload emellan Nerike och Westmanlaad.

eSeiem sanassjer der Isom Kr sanden, ett gam-

malt Svenskt ordspråk, betecknande: hvar och en

söker gerna födan, der han är närmast.

*aertemun*rn»inmuriMt kallas i Jemtlaad en del af

preste-tiondenn och består af 1 skålp:d smör, den

hvarje bonde måste erlägga i tionde, enligt kon-

ventionen på Prössö d. 31 Ang. 1699.

GmUnnj (Vespa), ett insektslägte af steklnmes ord-

ning, med treklufven underkäft, njurforraiga ögon,

befvodct och thorax mer eller mindre ludnn, under-

lifvet ovalt, vid basen likasom afhugget; färgen

vanligen svart och gul; könen trenne, neml. ha-

nar, honor och arbetare eller könlöse. De bygga

bo af ett slags papper, bestående af sammanfilta-

de växtfibrer, hvilka de afokafva från stockar,

trädstammar, o. dyI., vanligen grått till färgen,

och hvaraf de formera flera, olika stora, vågräta,

fasta skifvor, hvilka äro sammansatta af ett olika

antal sexkantiga celler, som äro öppna nedåt. Ka-

korna uppbäras af och sammanhänga medelst en

mängd solida stöd eller kolonner, af särdeles fast

massa, smalast på midten och tjockare åt begge

ändarne, så att de bilda likasom flera våningnr

öfver bvarandra, tillräckligt höga för insekten att

fritt röra sig derinom, samt ytterst omgifna af en

kupa af samma massa på så stort afstånd från ko-

ken», att insektorno med lätthet kunna gå deromet-

mn, samt förenad mod de förra på åtskilliga stålleo,
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och försedd med tvenne runda öppniagar, en tiH

ingång och en till utgång, hvilka ej äro större

ån att en geting i sender kan passera fram. Här-

igenom kanna de med lätthet hindra fiender att

intränga. Dessa bon innehålla ett ganska olika

antal invånare, hvilka lefva tillsammans blott ett

år och ieke bereda någon boning, utan röfva den

från bin och humlor, eller samla söta våxtsafter, så-

som sirap, vört, o. dyl., för att dermed nåra sina

larver, äfvensom de angripa sjelfva de honings-

samlande insékterne, särdeles bien, hvilka de vanli-

gen afbita på midtea, för att hemföra onderlifvet.

Cellerne innehålla således icke mycket boning, utan

blott i hvar och en ett ägg, fastklibbadt uppe vid

basen deraf, och de utkläckta larverne skötas, sär-

deles af arbetsgetingarne, nästan med samma om-
sorg som foglarne sköta sina ungar. Honan är

beväpnad med en ihålig, slät gadd, försedd med

giftblåsa, hvilken åstadkommer ganska plågsam-

ma, till och med farliga stygn, utan att dervid,

såsom biet, sjelf lida något deraf. De äro lik-

väl mindre retliga än dessa, och stinga sällan män-

niskor, om man ej anfaller deras bo, i hvilket fall

de försvara det mangranat och äro då ganska

farliga. I anseende till den skada de förorsaka

på bi-samhällen, böra de likväl icke tålas, åtmin-

stone ej i deras grannskap. Hos oss förekommer,

utom bålgetingen, hvilken redan är omtalad, äfven

Allmänna jordgeiingen
,
vespiagen (V. vulgaris), af £

till högst i tums längd, svart med gala teckningar

och kanter på underlifvets ringar. Ej allenast un-

der takfötter, utan äfven under marken bygga de si-

na bon, hvilka vanligen äro af ett kålhufvuds stor-

lek, och innehålla ända till flere tusen invånare,

de der, utom sötsaker, äfven förtära rått kött,

samt andra insekter. De intränga äfven i bonings-

rum, men äro då temligen späka, ehuru närgångna

och envisa.

Oetlmsj» en bonde i Högsjö socken af Ångerman-
land, känd såsom kyrko-byggmästare. Han har

byggt Nätra, Nora, Liths med flere sockenkyrkor.

Liths kyrka fulländades år 1796.

fStetinsje, en socken, med Räfvinge, belägen i

Halmstads härad och kontrakt, Hallands län och

Götheborgs stift, 1| mil N.N.V. från Halmstad.

Pastoratet företer flerestädes en ganska täck trakt.

Getinge kyrka erinrar, med de henne omgifvande
löfträd, den förbiresaade om en bland Sveriges

framfarne store konungar, hvilken, uti skuggan af

dessa träd, under ett fälttag i Halland, hade sitt

läger under dessa träd. Det var Carl XI, som,
under tåget från Halmstad till Syllinge i Weddige
pastorat, år 1676 lät uppslå sina tält på Getinge

kyrkogård och tillbragte der tvenne dagar. Uti

pastors-arkivet förvaras en gammal anteckning,

rörande en fornsägen om pastoratets namn: rNå-
gra sjömän ifrån Getinge blefvo på hafvet af stor-

marne förde emot en okänd ö. Omgifne af mör-
ker, uppstiga de der. De blefvo varse en på af-

stånd upptänd eld och skynda dit. Framför elden

ligger en ovanligt lång man, som var blind. En
annan af lika jättestorlek står bredvid honom, och
rör i elden med en jernstång. Den gamle blindo

mannen reser sig upp, och frågar de ankouute

främlingarna, bvarifrån de voro. De svara ifrån

Halland och Getinge socken, hvarpå den blinde

frågar: "lefver ännu den hvita qvinnan?" De svav-

rade ja, fast de ej visste, hvad han härmed me-
nade. Åter sporde han: "månne mitt gethus står

ännu qvar?" De svarade återigen ja, ehuru de äf-

ven häruti voro okunnige om hvad han menade.

Då sade han: "jag fick ej hafva mitt gethus i fred

för den kyrkan, som byggdes på den platsen. Vil-

jan J komma lyckligt hem — välan — jag lem-

när er dertill tvenne vilkor." De lofvade och don

gamle blinde fortfor: "tagen detta sölfbälte, och

när J kommen hem, tå spännen det på den hvita

qvinnan, och denna ask sätten den på altaret i

mitt gethus." Lyckligen återkomne till hembygden,
rådfrågade sig sjömännerne, huru de skulle efter-

komma den gamle blinde mannens begäran. Han
beslöt att spänna bältet omkring en björk, och
björken for i luften, oeh att sätta asken på ea

kulle, och straxt stod kullen i ljusan låga. Hen
efter det kyrkan är byggd, der den blinde man-
nen hade sitt gethus, har hon fått namnet Go-
tinge." Efter denna vidunderliga saga följer be-

rättelsen, att kyrkan först skulle byggas på en

hög utom Risarp, hvarest många stenar stå, och

att anvisningen till det ställe, hvarpå hon nu står,

gjordes på vanligt sätt af ett par tvillings-oxar,

spända för ett timmerlass, hvilka stannade nära

intill der en viss Jon Get bodde, och efter hvil-

ken kyrkan benämndes. På Langenbeckska kartan

är stället 1277 upptaget under namnet Getonge,

och har för öfrigt blifvit skrifvit dels Gettunge, dels

Gedinge, hvilket senare närmast öfverensståmmer

med allmogens uttal af namnet — I socknen mär-
kes: FröUinge, säteri, 1\ mtl., har qvarnar och
tegelbruk, samt underlydande 16 hemman. Bskib-

torp, öringe, Ståtarp, m. fl. välbyggda hemman.
Gubben, är ett sällsamt stenblock liggande på Ge-
tinge berg, öster ifrån prostgården. Detta sten-

block har en tjocklek af 23 £ aln och hvilar en-

dast på tvenne punkter. Man visar gubben mod
åtföljande tradition, att han fordom blifvit nod-
vältrad af en folksamling ifrån Lassared, som gått

hit upp med afsigt att på detta sätt för eftervärl-

den bevisa sin förvånande styrka. Socknen hör
till 2 kl. regela pastorater. Den består af 30|
mtl. och bar 715 invånare, på en areal af 8,470
tunnL, af hvilka 145 äro sjöar och kärr. Adr.

Halmstad.

Ctetaioe (Scutellaria galericulata), en mångårig växt,

hvilken förekommer vid stränder af floder och sjöar

öfverallt i riket, ända upp till Lappland. Blom-
morna kunna begagnas till att färga skinn gröna,

GetrofVs», getmat, foderbraken (Onoclea struthi-

opteris), en ormbunke-art, som växer på åtskilli-

ga ställen i rikets skogstrakter, på skuggiga ecu
fuktiga ställen oeh är en af de största af våra

ormbunkar. Så väl bladen, som den kaöliga roten

utgöra goda nödfoderämnen.

tStevMr var i allmänhet, under de Gustavianska

konungarnes tid, namnet på Värjor. Detta nan»
hade således en långt mera vidsträckt betydelse
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ån i våra dagar. Då brukliga värjor eDer gevår
oro Ms skjutgevär, dels s. k. spetsar, hillebår-

dar, m. fl. Skjutgevären voro åter af flera slag,

såsom skifverör, hakor, masketter och karbiner,

dels kortare, bvilka kallades sadelrör eller helte-

rör. Efter låsens olika beskaffenhet fingo skjut-

vapnen äfven olika namn: svamplås, luntelås, snapp-
lås och sintlås eller fyrlås. Dessa olika slags lås

på gevären fordrade ett olika aotändniogssätt.

8napplåsen voro, nnder konung Carl lX:s tid, för-

sedda med springpannor, en inrättning, hvilken

medförde större hastighet vid skjutningen, emedan
locket sprang andan af sig sjelf, då eldstålet ned-

sattas på fångpannan. Annars skedde antändntn-

gen genom ett brinnande ämne, som fästes i den

s. k. draken eller hanen. Vid slntet af 1500-ta-
iet infördes braket af mnsketter och karbiner; de

senare för rytteriet. Begge arterna skjutgevär

buros i bandeler öfver axeln. — Hillebårdarne

voro af två slag: gemen hillebård och drabante-

billebård, af hvilka den senare hade bredare blad.

8petzen var äfven af två slag, lång eller half

spets; och atom denna brakades äfven spjut till

stickvapen. Alla dessa vapen, samt det stora,

tunga slagsvärdet, som fördes med begge händer-

na, kallades öfvervårjor, till skillnad från sido-

gevären, hvilka hette undervärjor och voro af

flere slag, såsom det tvåäggade harnesk-svärdet,

degen, rappir eller stickesvärd, sabeln, korrtlass

eller stackot-sabel samt darten. — Konung Gustaf

D Adolf beväpnade större delen af sitt fotfolk så-

som musketerare; men musköterne förändrades så,

att den s. k. muskötgaffeln, hvilken gjorde deras

bruk besvärligt, kunde borttagas. Spetzen eller,

såsom den äfven kallades, piken, blef, i följd af

muskötens tilltagande bruk, mindre använd och pi-

kenerarne förlorade mycket af sin vigt i bredd med
musketerarne. Bågskyttar begagnades äfven under

denna tid. Rytteriet, som under konung Gustaf II

Adolf bortlade glafven, fick i stället bössor och

svärd; men då dessa funnos obeqväma, försågos

ryttarne i deras ställe med pistoler och en ryttare-

degen (svärd). Harkebusierer, hvilka sköto med
rör eller bössor, brukades deremot mindre bland

rytteriet. Likaså användes, ehuru ej särdeles myc-
ket, ett slags lätt rytteri med klubbor af jem,
och en art krokar, hvarmed de skalle draga fien-

den ned ifrån hästen.

CtovHrsfisktori. Vapentillverkningen är urgam-

mal i det krigiska Sverige. Vapensmeden stod

i högt anseende i den åldriga norden och kon-

sten öfvades äfven af konungar. Olof d. He-

lige, Harald Hårdråde i Norrige, m. fl. utmärkte

män räknade för en berömmelse, att sjelfva kunna

smida sina vapen. Anna äldre minnen omtala

Asarnes konstfärdighet att smida. En stor del af

bjeltarnes vapen voro dock tagne I härnad , och fa-

briker för gevärstillverkning funnos ej i dessa ti-

der. Under en senare tidpunkt, då fredens och

krigets näringar blifvit mera skiljda, tillverkades

vapnen såsom i ett bandtverk. Under konung Erik

XIV.s regering fanns ett faktori för gevär i Ar-

boga, och dessutom sysselsattes åtskilliga handt-

verkare med sådana arbeten i flere andra städer.

Utländske arbetare inkallades till Arboga, och då

vapen förfärdigades på landsbygden, befallte ko-

nung Carl IX, att 20 till 30 i kopparslagare-yr-

ket kunnige karlar skulle flytta från Helsingland

till Arboga faktori. I Helsingland, äfvensom i

Wermland, fonnos nemligen goda vapensmeder,

och deras tillverkning ansågs så betydlig, att eg-

ne faktorer utnämndes, för att hafva uppsigt öf-

ver dem. Rikets behof fylldes dock icke inom-

lands, utan betydliga förråder måste hemtas ifrån

utrikes orter. De inhemske arbetarne tillhörde

flere olika bandtverk; harnesk förfärdigades dels

af serskildta harnesk-makare, dels af kopparsla-

gare och plåtslagare. Andra beväringspersedlar

erhöllos af spets-smeder, gaffle-smeder och rör-

smeder, som ömsom smidde vapen och körde plo-

gen. Denna förening af olika yrken förbjöds af

konung Gustaf U Adolf. Han befallte rör-smeder-

ne att flytta in till städerna, eller nedlägga sin

rörelse och blifva bönder. Gevärstillverkningen

lemnade han åt faktorier och lät enskildta vapen-

smeder drifva sitt arbete blott under uppsigt af

faktorer, hvilka voro ett slags entreprenörer, som
emot viss lön af kronan levererade ett bestämdt

antal gevår och betalade smederne efter fastställd

taxa. Gevärsfaktorier inrättades nu i Söderhamn

1620, i Norrtelge samma år och ungefär vid

samma tid i Jönköping, Örebro och Norrköping.

Dessa af konung Gustaf II Adolf inrättade fak-

torier voro kronans verk; men hafva i senare ti-

der blifvit öfverlåtne åt enskildte ägare. Norr-

telge gevärsfaktori utgjorde en del af den store

Torstensons grefskap; men hemföll till kronan ge-

nom Carl Xl:s reduktion. Det lemnades sedermera

1756 åt enskildt man, ehuru med vissa förbehåll

för kronan, och är forenadt med Ortala bruk.

Detsamma verkställdes med Jönköpings faktori.

Söderhamns gevärsfaktori blef sammanslaget med
ett annat i Carl Gustafs stad vid Eskilstuna , hvil-

ket arbetar för statens räkning, under uppsigt af

en kommitté.
v

Ehuru gevärsfaktorierna nu mera

blifvit enskildtes verk, äro de, likasom kronans eg-

na, ställde under krigs-kollegii uppsigt. Rikets

ständer anslogo år 1845, 240,000 R:dr B:ko till

12,000 nya gevär, och 16,000 R:dr B.ko till nya

pistoler, samt 60,000 R.dr B:ko tfll förändring af

äldre gevärslås till slagkruts-antändning.

CtesellM* En prästerlig slägt, genom tre åttle-

der. Dess stamfar

CternellM, Johan, d. åt., var född d. 3 Febr.

161 ö i Westmanland, Romfartuna socken och Ge-

sala rosthåll, hvilket ägdes af hans far, nämnde-

mannen Georg Andersson. Vid endast 26 års ål-

der blef han professor i Grekiska och österländ-

ska språken vid universitetet i Dorpt, sedan theol.

professor, år 1649 pastor i Stora Skedvi i Da-

larne, 1660 general-superintendent i Lifland och

prokansler för Dorpts universitet, samt år 1664

biskop i Åbo, der han afled d. 20 Jan. 1690.

Han var en lärd, driftig, nitisk och om ordningen

och hushållningen i sitt stift ganska förtjent bi-

skop, för öfrigt icke något snille ock skattande
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åt sin tids fördomar och inskränkta åsigter. Så-

lunda yrkade baa, att profana aokterer icke bör-

da begagnas till angdomens undervisning, ehuru

han sjelf utgifvit sådana; indelade spöken i vissa

klasser, och antog, att medelpunkten for universum

var jorden, kring hvilken alla stjernor rörde sig.

Af svag eftergifvenhet för sin hustrus och sina

döttrars fåfånga, lät han förmå sig att begära

adelskap för sin person, hvilket beviljades honom
år 1675. Genom hans omsorg om boktryckeriet

i Åbo, afhjelpte han den tryckande bristen på böc-

ker i Finland. Författare till: en Grekisk Gram-
matika, hvilken blifvit begagnad ända intill våra

dagar, af ett Grekiskt Lexikon; en Encyctopedia

Sgnoptica; Ariihmeiica totina contracia, och af en

Skolordning, som antogs på riksdagen år 1682.

Vid sin död efterlemnade han 70 barn och bar-

nabarn. Hans son och efterträdare

Cteneliue* Johnii, d. y. f född i Dorpat <L 26
Sept. år 1647, promoverad theo). doktor år 1675
och s. å. extra-ordin. theol. professor i Åbo samt

168 1 superintendent i Narva, der han fann kyrko-

författningen i ganska mycken oreda; men han in-

förde en ordning, som bibehållit sig äada till när-

varande tider. År 1688 förordnades han till sin

faders medhjelpare i embetet, och fick, efter hans

död, fullmagt derpå. Då Finland intogs af Rys-
sarne, öfverreste han till Sverige och qvarstanna-

de der intill sia död, den 18 April 1718. Vid

1714 års riksdag hörde han till oppositionen mot
det dåvarande krigiska regerings-systemet. Han
vax af ett mildt, fördragsamt lynne; men råkade

likväl blifva invecklad i en obehaglig rättegång

mot general Lybecker, hvilken han anklagat för

feghet och försumlighet vid Finlands försvar. Han
har stor förtjenst om bibelverket, hvilket fadern

börjat och han fortsatte, så att Nya Testamen-
tet kunde utkomma 1711 och 1713. Det Gamlas
ntgifning börjades först 6 år efter hans död. Den-
nes son,

Gteseliuei Johan, biskop i Borgå, bvartill han
utnämndes år 1721, och der han blef den förste

biskop, sedan stiftet ditflyttades från Wiborg, som
afträddes till Ryssarne. Han hade förut varit theol.

doktor i Åbo. Stiftet fann han i det största för-

fall och sökte efter yttersta förmåga upphjel-

pa det derur; men hans nyttiga verksamhet af-

bröts d. 18 Maj 1733, då han afled, endast 47
år gammal.
Gezcliu», Georg, son till räntmästaren i Jön-
köping, G., föddes därstädes d. 5 Okt. 1736, och
dog den 24 Maj 1789 i Lillkyrka församling af

Nerike, der han var kyrkoherde, med titel af hov-

predikant och prost. Han hade fått survivans på
Mellösa pastorat; men hvilket ej blef ledigt under

- hans lifstid. Känd såsom ntgifvare af ett Biogra-

fiskt Lexikon öfver namnkunnige och lärde Svenske

mén, det bästa och fullständigaste i sitt slag in-

till år 1835, då man började det i Upsala redi-

gerade Biografiska Lexikon.

GUdsholm, frälse-säteri om 3 £ mtl., beläget i

Ekeby socken i Skåne, förmenas hafva fått sitt

namn efter en Göthisk höfding Giaer, som vari! i

konung Angantyrs tjenst» Gården skall i äldre

tider hafva varit omgifvea med vallar och graf-
var. Denna egendom som för närvarande iuue-

hafves af en löjtnant Tornerhjelm, har mycket vid-

sträckta ägor, fruktbar åker och äng, mycken
bok-, ek- och surskog, tillräcklig torfjerd, en
skattlagd väderqvarn, samt flere derunder i bruk
varande mindre afvelsgårdar, anlagda i senare ti-

der. På egendomen finnes tillika ett stuteri , hvilket

kan räknas till de större i länet , och hvarest upp-
födas en mängd unghästar af ganska god ras,

såväl af full- som halfblod.

GideA, en socken, belägen i Norra Ångermanlands
fögderi af Westeraorrlands län, Ångermanlands
nordvestra kontrakt af Härnösands stift, 11

J-
mil

N.N.O. från Hernösaad. Här märkes Gided jern-

bruk. Socknen hör till 3 kl konsist., består af

14| mtl. och har 1,674 invånare. Adr. S. Bjästa,
N. Nordmaling. .

GldeA, jernbruk, beläget i ofvanstående sockan,

har 5 härdar och 2,100 skepp.d privil. årligt smi-

de; dels af eget, dels köpt tackjero, samt idkar

äfven spiksmide. Hammarskatten är 21 skeppid.

Skeppar på Gefle. Ägare: H. Eckhoffs konkurs-

massa.

Olerta, Johan* född i Narva den 24 Juni 1666,
gick i krigstjenst och följde Carl XII under alla

dess fälttåg, från 1700 intill hans död. I träff-

ningen vid Krasnakut, då han var löjtnant vid

drabanterne och såsom sådan hade öfverste rang,

blef han vid konungens sida sårad af tvenne kulor

i högra benet I slaget vid Pultava led han ännu

af dessa sår; men tvekade likväl icke att kasta

sig af sin häst och lemaa den åt konungen, hvil-

ken på den undkom fienden. G., beredd att med
lifvet betala sin uppoffring, räddades likväl, då

en stalldräng i detsamma ledde förbi en af konun-
gens hästar, den s. k. Brandklipparen, på hvilken

öfversten satte sig upp. (Enligt en annan berät-

telse, var det konungen sjelf som red på nämnde
häst.) Denna handling förvärfvade honom följan-

de året adelskap, och omnämnes äfven i adelsbref-

vet. Han följde nu konungen till Beoder, delteg

i kalabaliken, utnämndes år 1713 till general-

major, förde 1717 befälet öfver det befastade lä-

gret vid Strömstad, der han afslog Tordenskjolds

anfall, fick, kort före konungens död, från honom
ett ganska ynnestfullt handbref, blef general-löjt-

nant, president i krigs-kollegium och friherre. Dog
den 12 Maj 1740. — Hans bröder, Ctirlståaai

och Adum Johan , begge bland Carls draban-

ter, adlades på samma gång som han. Den förre

blef chef för Björneborgs regemente, tog af&ked

derifrån år 1741 och dog 1745, i en ålder af

75 år. Den senare, liksom den förre, fangen vid

Pultava, fick, jemte honom, på sitt hedersord hem-
resa för att utväxlas. Han hade, äfvensom denne,

deltagit i alla fälttågen från 1700, bivistat de

därunder förefallna stora drabbningarna och blif-

vit illa sårad vid Holofzin. Afled 1739 såsom
öfverste för Kalmar regemente t 65 år gammal.
CMeee, Albert, har på 1730-talet utgifvit ett
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I»fter äro för sio farlighet skull förbjudna, att,

af hvilken som helst, ionehafvas eller försäljas,

lagen äger rält att sälja något gift utan åt tro-

värdig person, vid 60 dalers böter och tve-

dubbelt, om skada inträffar genom det försål-

da giftet. Äfven för apothekare, hvilka äro de

som lagligen kanna innebafva förgift till sala,

är denna handel blott med inskränkningar tillåten.

Dervid göres likväl skillnad emellan arsenik och

andra gifter. Med ondantag af arsenik kanna gif-

ter, nyttiga till atödande af ohyra eller till andra

lofliga hushållsbehof , af apothekare försäljas åt

välkände personer, emot deras egenhändiga intyg

om köpet, samt åt allmogen emot företeende af

prestbevis. Arsenik får ej försäljas ens nnder

dessa försigtigbetsmått. Dertill fordras recept af

edsvaren läkare eller fältskär, i händelse arsenik

skall för medicinska behof begagnas, och ett in-

tyg af balirätt eller magistrat om varans nödvän-

dighet, i händelse den behöfves för vissa mane-

faktor-arbeten. Utom dessa säkerhetsmått fordras

skriftligt qvitto af köparen, såsom ofvan nåmndt

är. Fel af apothekare emot dessa föreskrifter

straffas med 50 R:drs böter, och om någon mister

lifvet genom den olofligt försålda varan, tillkom-

mer, utom böterna, äfven uppenbar kyrkopligt. Nå-
got mindre böter åläggas den som olofligt intte-

bafver arsenik, eller kommit deraf i besittning på
annat sätt än det föreskrifna. Det icke ovanliga

missbruk, att gårdfarihandlande medföra arsenik

eller andra gifter till salu, straffas med 100 R:drs

böter och handelsrättighetens förlast. År det gård-

faribandlandes son eller dräng, som kringför gift,

får han ej vidare brakas i handeln och kan ieke

sjelf erhålla handelsrättighet.

CMrteriti&l, såsom sjelfva grundvalen för allt fa-

miljelif och en borgen för den allmänna sedlighe-

ten, år ett ibland lagstiftningens vigtigaste före-

mål. Antingen man betraktar giftermålet med af-

seende på de vilkor, hvarunder det kan ingås, el-

ler de begge makarnes förhållande till hvarandra

efter ingånget äktenskap, eller äktenskapets infly-

tande på arf och egendom, eller slutligen huru

förbindelsen emellan äkta makar kan lagligen upp-

lösas, så uppstå dervid vigtiga frågor för lagstif-

taren. Det var fordom sedvanligt, att friare ge-

nom envig, kämpning eller annan märklig gerning,

gjorde sig förtjeota till giftermål med konungars

och högt förnäma mäns döttrar. Saxo berättar

derom sålunda: "Det holits saaledis i fordom dage,

at ingen Förstis daalter eller Welbyrdig Jomfra,

vilde baffae någen, met mindre at han vaar til—

förn naffkundig för sin styrcke oc Mandoms gier-

ning, der vaar ingen större lyde hos någen Begte

och Friere, nid at han baffde leffoet sin ungdom

i aarckedlöshed. Iluo som vaar ärerig, liand vaar

rig nock i de dage. De sae icke da saa möye

effter deilighed, Gods och Penninge, som de nu

giöre, men mere effter dygd oc duelighed." Exem-
pel härpå hafva vi, förutan andra, uti Ragnar

Lodbrok, tom på detta sätt vann sin gemål Thora.

Åfren tti Rolf Westgmbaroee ktnang, hvilkéa oj

heller på annat vilkor fick Thorberg, Svea-konun-

gen Eriks dotter. StjernhÖk säger: "1 förttdna

tider reknades Ingenting berömligare vara, än

värfva sig hustro vid Krig och rån." Härmed
kan man jemföra Verelii anteckningar öfver Göth-

reks och Rolfs saga. Efter lag och gammal pläg-

säd ålåg det den, som ville vinna en flickas hand,

att anmäla sig derom hos hennes föräldrar, eller,

om de ej voro till, hos närskylda eller fränder.

Sade de dertill ja, dracks i vittnens närvaro "tro-

lofnings-öl", och vexlades gåfvor emellan fästeman

och f&steqvinna, hvilket i Östgötha-lagen gifter-

måls-balken X flocken kallas
nbrudköp dricka." I

Westgötha-lagen , ärffla-balken VIII flocken benäm-

nes det "mundgipta", eller "med mund och mäfa-

gipt", det är: med mund och vedertagna ord för-

1ofvad. I Sverige var fordom äfven brukligt, att

bortlofva konnnga- och höfdinga-döttrar åt deras

sändebud, som anhöllo om dem. Så gjorde ko-

nung Olof, då han förband sig att gifta sin dotter

Ingjerd med konung Jaroslaff i Gardarike (nu Ryss-

land), favarom läses i Olof saga: "Selldi konung

tru sina sendimennum til thessa mäls." Sådant

kallades fordomdags "fasttaka", eller "handfäst taka."

Efter aDmän sed och lag lemnade giftoman fåste-

qvinnan i brudgummens händer, med dessa ord:

"Jag giffter tig mina dotter N.N. til bedhers och

Busfru, och til balfva Siäng; til Låas och Nykla,

vunnit och ovunnit, i Penningom och Löésörom:

ock hvar thet är Jord och Löösöra epter Lagtum:

1 nampn Faders, ock Sons, ock thes Helga An-

da.", Han förstod med häruti förekommande ta-

lesätt: "til bedhers och busfru", att fadern gaf

brudgummen sin dotter att äktenskapet skulle hål-

las i tillbörlig vördnad, såsom det af Gud blifvit

instiftadt. Han gifte henne till "husfru", hustru

eller maka, icke till tjenarinna, på det den ena

skulle vara den andra en rätt och kär maka, till

inbördes hjelp och bistånd. "Till halfva siäng",

så att hustrun blir mannens maka och icke herska-

rinna, bevisar honom tro och bevarar sin äkta säng

obefläckad, hvilket äfven mannen skulle göra å sin

sida. Under sinnebilden af "lås och nycklar" sät-

tes bruden till matmoder, och bon erhåller för-

troendet att styra och förestå hushållet, samt att

sköta och bevara hvad som inneslutes bakom lås och

nyckel. Grekerne kallade ock af samma anledning

matmodern för "nyckeldragerska." Efter Romoli

-förordning skulle nycklarne fråntagas hustrun, då

hon blef skild från mannen, för att beteckna, det

hushållet var henne frånkändt. Med hemtad an-

ledning af VI flocken 3 $ ärfda-balken i UplanöV

lagen, anser Loccenius det vara klart, att sam-

ma sed fordom funnits äfven hos Svenskarna.

Han yttrar: "häraf tyckes det ock kommit, att

då hustrun ej förmår betala sin aflidna mana

gåld, lemnar hon under tiden nycklarna på deas

likkista, gifvandes dermed tillkänna, sig befriad

vara ifrån hvad gäld mannen gjordt, samt upp-

gifva och afstå egendomen. Dock göra några

sådant mera listeligen, af gireghet och i akt att

nndanstieka egodelar och besvika kredltorerna, än
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ataf nöd, hvilka* kärlek tillika med mannen slock-

nat, och vördnaden för den afsomnade bortdödL"

Den Svenska lagen har i afseende på giftermåls

afslotände stadgat s. k. förbjudna leder; men ej

utsträckt dessa särdeles långt. Medeltidens hierarki

hade i detta fall gjort stora inskränkningar; den

förbjöd till och med giftermål emellan dem, bvilka

vid dopet haft samma faddrar. Na mera äger

slägtskapshinder rum endast för det fall, att en-

dera personen härstammar från den andra i rätt

nedstigande linja, eller förut varit gift med en

person, som på detta sätt varit beslägtad med den

nu ifrågavarande, eller om alltför nära slägtskap

å sidorna äger rum. Så t. ex. är ej blott gifter-

mål emellan moder och son eller far och dotter,

eller bror och syster förbjudet, utan äfven emel-

lan svärfader och sonhustru, svärmoder och svär-

son, tamt giftermål med syskons barn. Men i

svågerlag på sidan kan giftermål äga rum, likväl

blott med konungens serskildta tillstånd. Således

kan, under detta vilkor, en man äkta sin broders

enka eller sin hustrus syster, och under samma för-

behåll är äfven giftermål tillåtet för syskonbarn,

d. v. s. de hvilkas föräldrar varit syskon. En
man kan således gifta sig med sin farbrors dot-

ter, o. s. v. Likaså kan ock konungen förläna

tillstånd till giftermål emellan en man och hans

förra hustrus stjufmoder, eller hans stjuffaders en-

ka eller hans stjufsons enka, o. s. v. Ännu ett

förbudet led är stadgadt för det fall att en man
år gift med en qvinna, bvars moder lefver och

till äktenskap är ledig; i sådant fall färden gifta

mannens son ej taga modern till åkta, när fadern

äger dottern , att vördnaden emellan föräldrar och

barn ej spillas må. Det brott, som genom för-

bjudna äktenskapsleder förekommes, kallas blod-

skam. Men äfven bor utgör lagligt hioder för

äktenskap. De härvid brottsliga äga ej att bygga
äktenskap med hvarandra, och en brottslig make
med aågen annan blott efter tillstånd af den oskyl-

diga makan, eller efter dess död eller inträde i

nytt gifte. År den oskyldiga makan i lifvet och
ogift, erfordras konungens tillstånd. Ett annat fall,

då äktenskap är förbjudet , inträffar när endera el-

ler begge personerne lida af obotliga sjukdomar,

af den art att de fortplantas från slägte till släg-

te, eller när de äro beröfvade sitt förstånds bruk.

— Å andra sidan stadgar lagen, att giftermål

måste äga rum då någon lägrat sin fästeqvinna.

Vill endera parten ej frivilligt fullborda äkten-
skapet, blifver det väl ofullbordadt ; men den tred-

skande får då ej ingå äktenskap med någon an-
nan, så länge den öfvergifna ej är förlikt. Rö-
rande äktenskap, bvilka lagligen konna äga rum,
gäller såsom allmän regel att ingen kan till äk-
tenskap tvingas. Giftomannens rätt öfver ogift

qvinna är således icke oinskränkt. Han tolkar hen-
nes bifall till giftermålet; men detta kan tillintet-

göras genom hennes nekande svar vid sjelfva vig-

seln. A andra sidan har giftomannen icke heller

oinskränkt rätt att hindra giftermålet. Hans bifall

är visserligen erforderligt; men om han ej inför

domstol förmår uppgifva giltiga skäl emot gifter-

målet, kan detsamma fullbordas. 0vinnan är så-

ledes fri, i afseende på giftermåls ingående 9 så

vida bon ej är tvingad af moraliska band; ett

förhållande, som kan äga rum äfven med mannen,
ehuru han år sin egen giftoman. Men å andra

sidan är en dotters skyldighet, att ej, utan för-

äldrars bifall, träda i gifte, bekräftad genom det

stadgande, bvilket tillåter föräldrar att för sådan or-

sak göra sin dotter arflös, och detta gäller äfven

om en dotter som är enka, och en son i fall han

vistas i föräldrarnes hus. För enkas eller enklings

giftermål fordras, att afvittring äger rom för bar-

nen af det föregående äktenskapet eller andra arf-

vingar. Deras egendom måste skiljas från moderns
eller faderns. I afseende på laga ålder för gif-

fermål är fyllda 21 år för mannen och 15 för

qvinnan den tidigaste tidpunkten, och för enkling

eller enka fordras en viss sorgetid , ett hälft år för

den förre, ett år helt för den senare. Efter full-

bordadt äktenskap är mannen sin hustrus målsman
och deras förening oopplöslig, utom för särdeles

giltiga skäl; ty äktenskapsskillnad är tillåten så väl

för hor och lägersmål under den tid de varit fa-

stade, men vigseln ännu ej ägt rum, som- äfven

i fall mannen öfvergifver sin hustru, eller någon-
dera parten är af naturen vanför och till äkten-

skap alldeles obeqväm, eller befinnes behäftad med
obotlig, smittosam sjukdom. För hat och bitter-

het kan domstol dömma till skillnad i säng och
säte och Kongl. Maj:t bevilja äktenskapsskillnad.

Sådan kan i allmänhet antingen af domstol ådöm-
mas för begångna brott, såsom hor, eller hos

Kongl. Maj:t sökas , såsom i det nyssnämnda fallet

,

att hat och afsky uppstått emellan makarne eller

den enas våldsamma sinnelag och last fulla lefnad

gör saromaniefpaden omöjlig. — Egendomen är ge-
mensam och mannen sköler densamma med egaode-
rätt, dock ej alldeles oinskränkt, ty hustruns fa-

sta egendom kan han ej utan hennes samtycke sälja

eller förpanta, utom den inskränkning, som kan gö-
ras genoro förord före äktenskapet. Vid dödsfall

tager den efterlefvande giftorätt i bo, och hustru
njuter sin morgongåfva. Inträffar äktenskapsskill-

nad beror så väl barnens vård som egendomens

på den frågan, hvilkendera varit vållande till äk-
tenskapets upplösning. Är endera makan oskyldig

till skillsmessan, så äger densamma rätt att hos

sig behålla barnen, och är blott skyldig att gifva

den andra så mycket som domstolen pröfvar nö-
digt till dess uppehälle, i fall han eller hon sig

ej försörja kan. Men om begge äro vållande till

skillnaden, stannar boets och barnens vård hos
den, som "dertill bäst fallen är", och, om båda äro
lika passande dertill, hos mannen; men skulle in-

gendera vara dertill skicklig, äger domaren för-
ordna gode män, hvilka boet och baroen förestå. —
Under de sist förflutna åren hafva giftermål blif-

vit ingångna till antal som följer:

År 1841. År i84a. År 1843.
I Stockholm 643. 611. 616.
I öfriga städerna . 1,486. 1,510. 1,511.
På landsbygden . . . . 20,490. 20,570. 21,040.

I hela riket 22,619. 22,691. 23,167.
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Hvaraf ibland

Ridderskapet och adeln 57. 77. 75.

Presteståadet 91. 98. 90.

Ståndspersoner .... 382. 409. 396.

Borgareståndet .... 509. 507. 506.

Bondeståndet 13,070. 13,071. 13,223.

Alla andra 8,510. 8,529. 8,877.

Och emellan

Föret ogift 18,197. 18,318. 18,994.

Enkling och ogift . . 2,301. 2,308. 2,204.

Ogift och enka .... 1,405. 1,376. 1,272.

Enkling och enka. . . 716. 689. 697.

Häraf synes, att enka icke varit så benägen till

omgifte, som enkling, emedan desse senares antal

dfverstigit de forras med 2,760, noder loppet af

nämnde trenne år. Af de onder dessa år in-

gångne 68,477 äktenskap gifte sig 59,454 män
för första gången, 8,564 för andra, 428 för

tredje, 27 för fjerde och 4 för femte gången.

Dödligheten är ock vida större bland gifta män,
in gifta qvinnor. År 1841 dogo 10,119 gifte

män och 7,760 hostrar; 1842 dogo 10,708 män
och 7,650 hastrar; år 1843 dogo 11,361 män
och 7,958 hastrar. Bland enkor är dödligheten

likväl vida större än bland enklingar och stiger

tfll ett dabbelt antal, ty år 1841 dogo 3,733
enklingar och 7,760 enkor; 1842 dogo 3,839
enklingar och 8,038 enkor; 1843 dogo 4,077
enklingar och 8,980 enkor.

dlfftomam kallas i lagen den slägting, som är

ogift qvinnas naturliga rådgifvare vid frågan om
giftermål, och atan hvars bifall ett sådant ej far

ingås. Fadern är sin dotters giftoman, med råd

af modern. Efter faderns död tillhör giflomanna-

rätten modern, med närmaste fränders råd. Men
äro begge föråldrarne döde är broder giftoman

för sin syster, så vida ej föråldrarne serskildt upp-

dragit denna del af föräldramagten åt någon viss

person. Näst efter broder inträder i giftomanna-

rätten närmaste slägting i oppstigande led och se-

dan sidoslägtingar; således farfar och morfar före

farbror och morbror. Härvid iakttages dock, att

föderneslägt alltid har närmare rätt än möderne.

Däremot tillhör denna rättighet aldrig förmynda-

ren, så framt icke egenskapen af förmyndare och

närmaste slägting skulle förenas hos samma per-

son eller ingen slägting finnas. Det är således en

egen familjerätt, fastad vid sjelfva blodsbandet,

att svara för en jungfrus bifall eller afslag till

giftermål. Ingen lysning far utfördas utan gifto-

mannens bifall, och detta anses innefatta brudens.

(Se för öfrigt: Giftermål.)

diftortitt kallas den andel i den gemensamma egen-

domen, som lagen efter en gift persons död till-

erkänner den efterlefvande maken. Denna giftorätt

var i full öfverensstämmelse med den arfslag, hvil-

tillerkände broder dubbelt emot syster. Mannen

tag två tredjedelar i giftorätt; men hustrun en

tredjedel efter landsrätt. Blott efter stadsrätt äg-

ée hvardera makan hälften; men i fast egendom,

nom endera makan ärfdt eller förvårfdt före äk-

tenskapet, fanns icke giftorätt. I lösören tog man-
nen, af frälse- eller bondestånd, dubbel giftorätt,
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likasom i jorden; men prest och borgare hade der-
nti giftorätt efter stadsrätt. Allt detta ändrades
vid 1844 års riksdag, så att numera giftorätt till

hälften för man och hustru äger rum i all egen-
dom, ntom fastighet på landet, hvilken blifvit ärfd
eller förvärfd före äktenskapet. Olika giftorätt

för olika samhällsklasser finnes ej mera.

CUfaUMrter, gal lathyr, gul vial, vele (Lathy-
rus pratensis), en mångårig växt, som är allmän
i ängar och beteshagar, utom i de nordligaste

landskaperna. Den utgör ett godt foder, isynner-

het för hästar och kor.

Ctllberta eller CHIbertels hål kallas en lång
och märkvärdig underjordisk gång eller grotta, i

en brant bergvägg vid Wisingsö sydvestra kust,

f mil söder från Wisingsö slott. Denna grotta

har tvenne ingångar, och skall, enligt traditionen,

vara uthuggen af jätten Gilbertel eller Gilbert,

hvilken lärt trollkonsten af den i folksagorna be-
ryktade Kettil Runske.

CUIIberc , ett härad i landskapet Wermland, hål-

ler omkring 245,871 tunal. i areal och innefattar

7 socknar, nemligen: Stafnäs, Hägerud, Wärm-
skog, Glafva, Gillberga, Långserad och Svanskog,

hvilka bestå af 174|£ mtl. med 15,264 invånare.

Detta härad har en utmärkt vacker belägenhet om-
kring Fjolen eller Sifhello-elf. Traditionen förmäler,

att här funnits ett afgudahus, hvars prester kallades

gäller, och hvaraf häradet säges fått sitt namn.

Sädesodling och boskapsskötsel utgöra inbyggar-

nes förnämsta näringsfång. Märkligaste stället är

jernbruket Glatfors, hvilket är ett af de ansenli-

gaste i Wermland.
Ollllterg* ett kontrakt i Carlstads stift och Werm-
lands län, innefattar 3 konsist. pastorat af 2 klas-

sen, nemligen: Gillberga med Långserad, Kila med
Tveta och Svanskog, af hvilken senare en del bör

till Elfsborgs lån, samt Stafnäs med Glafva, Werm-
skog och Högerud. Kontraktets folkmängd utgör

19,953 personer.

Glllber*. Under detta namn känner den Svenska

målarekonstens historia trenne män:

CHIIberg, Jakob, född i Wermland 1724, död

1793, dessinatör-löjtnant vid fortifikationen och

professor vid målare-akademien, en utmärkt gra-

vör. Studerade konsten i Paris under Cars. Bland

hans bästa arbeten räknas gravyrerna till Gustaf

lll:s medalj-historia , samt Nordencrantz
1

s och Sou-

tbers porträtter. Hans äldre son,

CUllberff, Jakob Axel, född i Westmanland

1769, major vid fortifikationen, professor vid må-
lare-akademien och dess direktör i flera år, intill sia

död 1845, studerade mraiatyrmålningen under Höi jer

i Köpenhamn, vistades sju år i fremroande länder,

för att fullkomna sig i sin konst; nar målat arbe-

ten i en större skala än vanligt, för att vara mi-

niatyrer, t. ex. Carl XIII till häst, Carl Johans och

dess gemåls hela figurer efter Gerards tafla, m. fl.

R. W. O. Hans yngre broder,

Glllberff, Cmrl Ornater» född 1774, major vid

iogeniör-korpsen, lärare i teckning vid krigs-aka-

demien på Carlberg, R. S. O.; elev af Belanger,

har han vidare utvecklat sig ajelf, särdeles i land-
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skapsmålning, i gooacbe ock aquareU, och har of-

gifvit flera lithografiei.

GUIUm»*-*;*» eo socken med Långsenid, hör till 2

kl. konsist., är belägen i ofvannämnde Gillbergs

härad och kontrakt, 4 J
mil V. från Garhtad. Kyf-

kaa säges vara byggd af Olof Skötkonung, i sam-

ma form och af samma slags sten, som Hasaby på

Kinnekulle, och var den första kristna kyrka i

Wermland. Den hade fyra underlydande kyrkor,

och pastoratet var mera vidsträckt, än det nu är;

ty åtminstone största delen af Silerud och äfven

Burviks gård i Grums härad hörde hit. Pastoratet

var således både för sin ålder och vidd ett af da

förnämsta, sa att äfven den härvarande kyrkoher-

den stundom varit kanik eller vice biskop öfvtr

Wermland. Här i socknen märkas Onsta, Haste-

rud, Helsbeck och Björnö säterier, samt Gitlberga

helsobruna. — En jätte, som bodde på en höjd,

kallad Knuts-skallen, blef förtretad, då Gitlberga

kyrka gjordes till kristen, och ville förstöra bygg-

naden. Han kastade derföre mot henne en sten, i

förhållande till sin egen styrka; men som gubben

lärer varit för ifrig, har stenen halkat vid kast-

ningen, så att den ej hann längre än en fjerde-

dels mil , då den stannade i en mosse
, J

mil från

kyrkan, på Gålsjö ägor, der den ännu visas. —
Socknen består af 43

J.
mtl. och har 3,302 invå-

nare på en areal af 42,213 tunn)., af hvilka 4,020

äro sjöar och kärr. Adr. Carlstad eller Åmål.

Gailberga, en socken med Lijsta, belägen i Ve-

ster-Rekarnes härad och kontrakt, Södermanlands

län och Strängnäs stift, 1| mil S.V. från Eskils-

tuna, vid Hjelmaren. Här märkes Biby, säteri och

gods, 2 mtl. Har tillförene någon tid varit kungs-

gård; men förut äfven säteri, och då tillhört ätten

Stjernsköld. Socknen hör till 2 kl. patronella pa-

storater, och patronat-rätten tillkommer ägaren af

Biby. Den innefattar 33 £ mtl. och bar 1,030 in-

vånare på en areal af 11,247 tunnl., af hvilka

520 äro sjöar och kärr. Adr. Eskilstuna.

»i 11 1»erha gry te, år ett namnkunnigt berg i Ed-

bo socken af Upland, omkring £ mil från kyrkan.

Genom en trång ingång kommer man till en håla

af 23 alnars längd, 5 till 8 alnars bredd och oli-

ka höjd; 2 tttl 8 alnar å sidorna finnas åtskilliga

smärre och lägre båligheter. Sprickorna i berget

lemna någon, ehuru obetydlig dager. Hälle-arten

är fåltspat-rådande granit. Hålan skall i äldre ti-

der varit ett tillhåll för röfvare, och sedan tjenat

till gömställe under Ryssarnes härjning bärstades,

år 1719.

dillen kallas en mängd förbindelser under medel-

tiden, dels för gemensamma nöjen, dels för all-

varsamma sysselsättningar, äfven för religions-öf-

ningar. Gillena tillhöra bufvudsakligen medeltiden,

ehuru deras ursprung kan uppsökas ända tillbaka

i bedendomen, och skuggan af dessa inrättningar

står änne qvar på ett och annat ställe, ehuru de

numera blott äro samfund för gemensamma säll-

skapsnöjen, utan vigtigare syftemål. Deras infly-

tande var ganska betydligt i städerna, ty dessa

föreningar bildade sig äfven till handels- och handt-

lerks-gillen t och förvärfvade sig betydlig egendom

samt lagliga privilegier. Ursprungligen hade de va-

rit dryckeslag, förbundna med hedniska offer. Kri-

stendomen omskapade dem till ett slags dels and-

liga, dels verldsliga brödraskap, under något hel-

gons beskydd. Deras föremål voro andaktsöfain-

gar, välgörenhetsverk , samt isynnerhet ömsesidigt

beskydd i nöd och fara. Sådana föreningar behöv-

des på en tid, då lagens skydd var föga pålitligt.

De som öfvade samma yrke förenade sig isynner-

het i sådana gillen, och då förbindelserna emellan

landtbygdens invånare voro mycket afbrutna, ge-

nom osäkerheten å vägar och många andra för-

hållanden, samt landtfolket mycket undertryckt af

feodal-adeln ; men staderna dereroot både lättare

kunde hilda ea sjelfsländig megt och äfven nitiskt

arbetade derför, så inser man lätt, hvarföre såda-

na gillen isynnerhet uppstodo inom städerna. De

voro en af de former, hvarunder städernas frihets-

anda rörde sig, och de bildade derigenom en vig-

tig länk i utvecklingen af deras författning. Slut-

ligen kom det ända derhän, att tiere städer före-

nade sig efter det exempel dessa gillen gifvit, och

en sådan förening, den mägtigaste af dem alla,

var det Tyska hanseförbundet. Redan i det gam-
la Rom hade sådana gillen funnits, under de La-
tinska namnen collegia, soäalitia, m. fl., utan att

dessa likväl kunna anses för upphofvet till dylika

förbindelser under medeltiden, ty dessa uppväxte

ur de Germaniska sederna. Stundom aotogo gille-

na äfven en politisk karakter, samt ådrogo sig då

de mägtiges misstankar. Men gillen, hvilka isyn-

nerhet fastade sig vid borgerliga yrken, erhöllo

ofta fribetsbref , med egen lagskipning och rätt till

egen förvaltning i städerna. Sådant var förhål-

landet Öfverallt i det Germaniska Europa, och äf-

ven, ehuru i mindre mån, i Sverige, ty de Sven-

ska städerna hunno aldrig till ett inflytande, som
kan jemföras med städerna i England oeh Frank-

rike, ännu mindre med Italiens (af hvilka uppstodo

mägtiga republiker), eller med de stora riksstäderna

i Tyskland. 1 Danmark voro gillena mägtiga än-

da derhän, att t. ex. Flensburgs stadsrätt, ifrån

slutet af 13:de århundradet, tillerkände gillesbrå-

derne rätl att utnämna stadens råd. Gillet bilda-

de der i städerna en förening, lik den som på lan-

det i de Skandinaviska rikena utgjordes af förbin-

delsen inom slägterna. Så t. ex. då någon ankla-

gad ville värja sig med ed, borde edgärdsmännen

tagas af det gille, som han tillhörde. Sveriges

vigtigaste handelsstad var Wisby och der omta-
las äfven gillen, under namn af amt, embete; men
rörde egentligen handlverkarne, och ur dessa bandt-

verksgillen uppväxte skrå-indelningen. Köpmans-
gillen omtalas icke. Vid hvilken tid de gamla
gillena, hvilka voro dryckes-samqväm, utbildade

sig till föreningar för vissa yrken är svårt att

uppgifva*, det har dock skett under medeltiden, så-
som kan synas af konung Gustaf I:s skrå-ordning

för skräddare-embetet 1536, deruti konungen fast-

ställer de fribeter, dem embetet haft uti hans
"framlidne förfäders Rigsens Herrers oeh Koann-
gers tafjder." Antalet af gillen i Sverige var gan-
ska stort. Öfver handrada eatsaias i 14:da ed*
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lfed* ieklet, bnfvudsaUigen af nnna sbg som i

det öfriga Europa. Men ehuru för det mesta fa-

stade vid städerna förekomma likval sådana äfven

flerestädes på landet, t. ex. i Forsa socken, éer

gillestugan ännu qvarslar, och i bvars mur man
foaoit en järnring, innehållande de i gillets lagar

utstakade böter. Till dessa sockengillen samlades

man tre gånger om året, neml. kort före fastla-

gen, nnder de tre pingstdagarne och Mårtens-da-

gen. Sammankomsten räckte i tre dagar och hvarje

husfader medförde mat och dryck. Deras vigtiga-

ste rådplägningar öppnades och slötos med dryc-

keslag. Namnen voro olika på gillena, och de upp-

kallades merendels efter något skyddshelgon, så-

som "Wår Fru Gilde Svenska manna 77

, Wårfru-
gille, Heliga Lekamens, S:t Eriks, S:t Gertruda,

Heliga Grafs Gille, m. fl., i Stockholm, S:t Nico-

lai eller Karla Gillet i Strengnäs, Jungfru Maria?

Psaltares Broderskap dersaromastädes, Knuts-gillet

i de Skånska städerna, o. s. v. I Upsala funnos

S:t Peders och S:t Jakobs gillen, hvilka Busser

anser hafva varit domsäten, emedan Peringskiöld

anför tvister, som der skola blifvit afdömde. Inre

anför i 4:de delen af Upsalia ILiustrata, att dessa

gillen hade sina åldermän, bisitlare och gärdamän;
att de drucko om lustigt, samt att i Wisby gille

var genom lag stadgad t, att dricka först vår Het-

ras minne, sedan jungfru Maria och dernäst 5.7

Catharina minne, emedan hon var gillets patronessa;

derefter oidet mans-kanna och gardetnans-kanna , då

källaren sedan borde tillslatas, så fram t ej gilles-

bröderne enhälligt kommo öfverens, att vidare

dricka hvarannan til). En viss öfverensstämmelse

ägde rum i afseende på gilleoas bestämmelse. Der-

uti ingiogo gemensamma andaktsöfn ingår, medelst

raessor till minne af gillets skyddshelgon, eller

själamessor för gillesbröderne sjelfva. En hufvud-

sak var föreningen för gemensamt försvar, så att

om en gillesbroder led någon oförrätt, ansågs den

gälla hela gillet. Men icke blott lidna oförrätter

voro gemensamma; äfven begångna brott delades

till en viss grad. Sambälligbeten var sådan, att

om en gillesbroder dödat en för gillet fremmande

person, var det en skyldighet för gillesbröderne,

att skydda honom emot förföljelsen af den döda-

des anförvandter. Blef någon broder fången, åter-

köptes han af gillet, blef han sjuk vårdades han,

led han skeppsbrott, eller dylika olyckor, under-

slöddes han; och den som vägrade sin hjelp, be-

talade böter till gillet. Jemte dessa allvarsammare

föremål, samt rådplägningar om gillets angelägen-

heter, blandades äfven gemensamma sällskapsnöjen.

För inträde i gillet erlades en viss afgift, likasom

oekså hvarje öfverträdelse af gillets stadgar var

förenad med böter, dels i penningar, dels i varor,

såsom honing, vax eller dryckesvaror. Ledningen

af samfundets angelägenheter var uppdragen åt vis-

sa ämbetsmän, af hvilka den förnämste kallades

convenii-provtst eller skråherre, om han var af

andligt stånd, och ålderman, ifall han tillhörde de

världsliga brödeme. Deras biträde utgjordes af

sthoibröéer eller buittare, hvilka skulle bestrida upp-

borsta af gillets inkomster, verkställa uppköp for

dees behof, o. s. v. Dessutom funnos skrifvare
,

hvilka upptecknade gillets skriftliga handlingar,

m. fl. mindre tjenstemän. Med klostren stodo gil-

lena stundom i förbindelse, så att dessa begge in-

rättningar ingingo i ett slags kompaniskap, och
meddelade hvarandra sina rättigheter.

dillinej kallas, i de norra länen, ett faömått, ut-

görande 48 lisp:d.

«llli»aj (mythol.), en jätte, som med sm hustru

kom till dvergarne Galär och Fjalar, för att af

dem begära gästfrihet; men de blefvo i stället

mördade. Denne jättes son hette Suttong och spe-

lar en stor rol, i fråga om skaldemjödet. (Se:

Fjalar, Galär, Sullung.)

Cttlllsisrtt» ett mineral som hör till slägtet silika-

ter, och består af kiselsyrad lerjord samt jern-

oxid-exidul med vatten och förekommer amorft af

svart färg, glanslöst och mjukt, uti Gillinge gruf-

va i Södermanland.

Gillstaul, annex till Örslösa, beläget i Kållands

härad af Skaraborgs län, 1 £ mil V.S.V. från Lid-

köping, J mil från Wenern. Socknen innefattar

en areal af 1,990 tunnl. jord och har 356 invå-

nare. Jemte socknen Wala, äfven annex till Örs-

lösa, består Gillstad af 16£ mtl. Adr. Lidköping.

eTrlmle (mythol.), en motsvarighet till de kristnas

himmel, är Eddaas namn på det rum, der, efter

jordens och Walhalls förstöring vid Ragnarök, de

goda skola samlas kring all fader, för att njuta

evig sallhet. Det skildras såsom ett palats, be-

läget vid ändan af den södra verlden , större än alla

och klarare än solen.

CUniiiiene» en sätesgård om 4^ mtl., i Hvalstads

socken af Westergöthland. Har ett utmärkt vac-

kert läge och är väl bebygdt. Härunder böra frälse-

hemmanet Djurarp och 2:ne mjölqvarnar. Ägare
hafva varit ryttmästaren Dell vig och brukspatron

Flach,

tSttniuteretA, frälse-säteri om 4 mtl., beläget i

Juleta socken af Södermanland, har bördig jord-

mån med trädgärd och stort växthus, vacker be-

lägenhet vid sjön Öljaren. Gimmersta är ett gam-
malt herresäte, ty redan år 1462 upplät riksrådet

Magnus Gren detsamma, med 24 underliggande

landtbönder, till morgongåfva åt sin senare fru Ger-

trud. Grens dotter Philippa var gift med Bengt

Ryningh, en förtjent man under Svante Sture, och

genom henne öfvergick Gimmersta i Ryninghska

slägtens ägo, der det bibehölls ända till år 1305,

då det såldes till D. G. Hildebrand, hvilken gjor-

de Gimmersta till fidei-kommiss åt sin systerson,

nuvarande innehafvaren, H. Ex. frih. Carl Carlsson

Bonde och dess arfvingar. Hela egendomen inne-

håller 29^ mtl. och dessutom räntan af 2 £ mtl.

Å säteriets ägor ligger Juleta sockenkyrka, och

har ägaren full patronat-rätt vid utnämnande at

pastor, komminister och lägre kyrkobetjening.

«V»liuo, ett stångjerns- och jernmanofaktur-verk i

Skeftharomars socken af Upland, blef redan år 1615
grundlagdt af Hans Ivarson

,
ägdes sedan af Louis

,

Stephen och J. Jakob De Geer. Har 2 härdar.

Medel- tillverkningen är 1,500 skepp:d, emedan smi-

det vid tillåtna verkstäder är fritt. Hammarskatts-
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snidat utgör endast 375 skepp:d; ma smides-rflt-

ten år oinskränkt, mot en årlig rekognitions-afgift

af 133 R:dr 16 sk. B:ko. Braket har eget tack-

jernsfäng för smidet. Sroidesstämpeln : G inom en

cirkel. Bistämpel: SYKES. Skeppar på Stockholm.

Den till braket hörande satesgården består af ett

betydligt antal mantal, år val byggd af sten med
ansenlig trädgård. Disponent: frib. A. Reatersköld.

GUngerh&ll kallades en skyldighet, hvilken for*

dom ålåg innebafvare af officers-bostallen i Fin-

land, åtminstone inom Kajaneborgs län. Den be-

stod deniti, att gifva kapellanerne skjuts änder de-

ras sockneresor. Kajaneborgs lan var glest be-

bodt och socknarne vidsträckta; deraf kom bebof-

vet af ett sådant stadgande. Boställshafvarne sök-

te väl befrielse derifrån år 1769; men den blef

dem förnekad på den grand, att landet var alltför

litet uppodladt, för att en sådan skjatsning kun-

nat umbäras och boställshafvarne förklarades haf-

va större nytta af presternes besök, än besvär af

skjutsningen.

»Ingrid, annex till Borås stadsförsamling, belä-

get i Ås härad och kontrakt, Elfsborgs län och
Skara stift, 1 mil N.O. från nämnde stad. Kyr-
kan, byggd af gråsten, är urgammal, mörk och

trång, reparerad 1732 och 1818. 1 denna socken

märkes: Stora Bredgärden, fordom klosterhemman.

Socknen består af 14 J mtl. och har 528 invånare.

Dess areal utgör 3,610 tunnl., af hviika 110 äro

sjöar och kärr. Adr. Borås.

fdlust, prengräs (Geoista tinctoria), en liten busk-

växt. Växer på torra och backiga ställen i Skå-
ne, Södra Halland och Westergöthland och begag-
nas till fargning af gult.

CHnunsAfftftp (mythol.), betecknar, i den Eddiska

kosmogonien, den kaotiska rymden emellan den ak-
tiva och passiva urkraftens hem, Muspelhem och
JNiflhem, och i hvilken dessa krafter (värme och
ljus, köld och mörker) möttes och framalstrade

verldarnes grundämnen (jätten Ymer).
Giorderui, en lärd och ansedd andelig, hvilken

kapitelmännen år 1 409 valde till biskop i Streng-

näs; men emedan drottning Margaretha och Erik

XIII lade sig emot valet, reste han sjelf till

Rom, för att utverka sin utnämning. Påfven Jo-
hannes XXIV, som ej ville stöta sig med Svenska
regeringen, sökte trösta (iiorderus derigenom, att

han i stället gjorde honom till biskop i Gallipolis,

der han lärer hafva dött år 1413.

Giord Glernlng ImfFuer Ingen Återwend-
ning, anföres i domare-regloroa, såsom ett ord-
språk, h vilket ofta brukas för lag.

Gip», ett mineral tillhörande slägtet sulfater och
bestående af svafvelsyrad kalk med kristallvatten,

samt förekommer under olika former och benäm-
ningar, såsom gipsspat, äfven kallad marienglas el-

ler selenit, trådgips, alabaster eller kornig gips samt
gipsjord, dock vanligast kristalliserad i olika for-

mer, bvars grundform likväl är en sned rektangu-

lär pelare, t ill färgen bvit, gul eller rödaktig, till

och med blågrå eller brunaktig, genomskinlig el-

ler ogenomskinlig, glas- eller perlemor-glänsande

,

föga hård. Anträffas hos oss ganska sparsamt

och endast i tiana lagar vid Falun och Andrårna
samt i Besainge grafva och magra gamla gruf-

oi vid Vestra Silfberget. Genom lindrig braa-

ning förlorar des sitt kristallvatten och kallas då
bränd gips, samt användes till bildstoder, medaljer

m. fl. så kallade gipsarbeten, äfvensom till arki-

tektoniska prydnader, o. dyl. bvilka gjutas i for-

mar, dertill Ijenlig genom sin egenskap, att, blan-

dad med vatten, snart förena sig härmed Ull en

hård massa. Den begagnas äfven till gödnings-

ämne.

Gira säges ett fartyg göra, hvilket ej i en rit

linje seglar en kars, utan afviker derifrån, än åt

styrbord och ån åt babord, eller då det ömsom
lovar och ömsom faller, hvilket hufvudsakligen hår-

leder sig ifrån dålig styrning, och förorsakar att

fartygets väg betydligt förlängts.

Ctivestm» en socken med Gryta, modersoeknen be-

lägen i Lagunda härad och kontrakt af Upsala lan

och stift, 2 i mil V.S.V. från Upsala, 1 mil från

Mälaren, annexet Gryta är beläget i Haganda hå-

rad. Pastoratet bör till 2 kl. konsist. Giresta in-

nefattar 38 mtl. och har 540 invånare. Dess areal

utgör 3,055 tunnl., af hviika endast 40 äro sjöar

och kärr. Adr. Ekolsund.

Girs» jKajidiuo, eller Kgejert Lnureatfl, den

bekante författaren af Gustaf I:s, Johan IU:s och

Erik XIV:s krönikor, lärer hafva varit född i Sö-

dermanland på 1580-talet, studerat i Rostock och

Wittenberg, blifvit hofmästare för Gustaf Adolfs

pager, och sedan af honom anställd vid kansliet

och riks-arkivet. Efter konungens död förordna-

des han till sekreterare och assessor i Svea hof-

rätt, samt afled år 1639. Han var en flitig häf-

deforskare ; men man nödgas önska honom me-

ra kritik och en bättre stil. Gustaf I:s och Erik

XIV:s krönikor utkommo ej i tryck förr än år

1670, och Johao lll.s utgafs först af Stjernman

1745. I sin lifstid ntgaf han, med andantag af

en öfversättning, endast en skrift om Sann ädel-

het, författad enligt åtskillige adelsmäns begäran

och på sin tid mycket berömd.

Grlel» en son af Wisbur och dess gemål Augnar,
hvilken, jerate sin broder Aude eller Öder, af fa-

dern utfordrade deras moders arf. (Se: Wisbur,)

GUeler, Nils, föddes af boodeforäldrar, i Medelpad

och Gissö by, d. 22 Febr. 1715. Hans lärgirigbet

och lätta fattningsgåfva bemärktes tidigt af kyrko-

herden i församlingen Thelau, hvilken rådde fadern

att låta honom studera. Han fick således besöka

Frösö trivialskola och Hernösands gymnasium. Un-
der ferierna roade sig gossen, som hade mycket
sinne för naturens företeelser, att samla perlor i

de Norrländska el fvarna och att göra åtskilliga

rön. Med stor svårighet lyckades han ändtligea

att sammanskrapa nödiga medel till en resa Ull

akademien år 1737; men förlorade dem genant

skeppsbrott, öfvervann dock jemväl denna not-
gång, äfvensom en svår hufvudvärk, hvaraf han

länge plågades och hvarvid han var sin egen lä-

kare, bivistade Rosensteins föreläsningar, för att

derunder inbemta så mycken medicinsk kunskap en

präst på landet tycktes behöfva — ty han villa
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egna tig åt andetiga ståndet — fettade härigenom

tycke för rio store lärares konst, och beslöt att

blifra en af hans lirjoagar. Bo informators-plats

hos apotbekaren Ziervogel, och det derigenom öpp-
nade tillträdet till dennes vackra naturalie-kabi-

nett, styrkte honom ånnn mer i denna föresats.

Medan en svår feber år 1741 rasade i Upsala, bi-

trädde nan Rosenstein i sjukvården, och denne in-

tygade, i sin berättelse till vetenskaps-akademien,

att G. bade sa skarpa yttre sinnen , att han af luk-

ten i sjukrummet kunde bedöma, huruvida pati-

enten skulle tillfriskna eller icke. År 1743 fick

han, vid Hernösands gymnasium, fullmagt såsom

phys. lektor, hvilken, enligt ständernes beslut, til-

lika skulle vara provincial-läkare, och promoverades

till doktor följande året, anlade i nämnde stad en

botanisk trädgård, hvarest han höll föreläsningar,

var en ganska ömsint och nitisk läkare, men kun-

de dock icke bota sin egen sjuklighet, hvilken lade

honom i grafven d. 19 Nov. 1771. Såsom ledamot

af vetenskaps-akademien, bar han i dess handlin-

gar infört en mängd uppsatser öfver åtskilliga rön

och naturhistoriska ämnen.

Qlelesson, Jakob, pastor i Weckholm, förfat-

tare af ett mythiskt kronologiskt arbete på La-
tin, hvilket hans son, Gisle Jakobsson, utgaf år

1592.

Olslo, den tredje biskopen i Linköping och den,

som af alla stiftets styresmän längst innehaft dess

biskopsstol, nemligen från 1115 till 1178, då han

afled i en ganska hög ålder. Han berömmes för

mycket nit i sitt embete, skall hafva anlagt mån-
ga kyrkor inom stiftet och förmått konung Sver-

ker, att grundlägga och rikt begåfva Alvastra och

Nydala kloster, till hvilket sistnämnda Gislo lade

grundstenen på eftermiddagen samma dag, som ko-

nungen gjort det i Alvastra förmiddagen. Han
skänkte åt nämnda kloster af egna medel flera går-

dar i Småland.

Gltflöf, annex till Dalköpinge, beläget i Skytts

härad af Malmöhus län, 3 ' mil S.S.O. från Malmö,

vid hafvet. Här märkas: Gislöfs fiskläge, beståen-

de af 20 numererade gatuhus; Åkarpsby , 3 mtl.

samt Siresjö gård. Socknen innefattar 17j- mtl.

och har 635 invånare på en areal af 2,731 tonn-

iand, af b vilka endast 4 äro sjöar och kärr. Adr.

Trelleborg.

CMaelarbo, Morra» ett jernbruk i Malma socken

af Westmanlands län, är uppbygdt år 1627 och

privilegieradt år 1664. Bruket har 2 härdar och

1,305 skepp:d 16 lisp:d priv. årligt smide af köpe-

tackjern. Hammarskatten utgör 13 skepp:d 1 lisp.d

3 marker. Här finnes äfven privilegierade manu-

faktur-verkstäder. Skeppar på Stockholm. Ägare:

C Bäck. Bruksstämpeln: G 0, med krona öfver C,

samt G B R.

fäloslnrbo , ftttdrm, ett jernbruk i samma socken

som Norra Gisslarbo, är uppbygdt 1621 och pri-

vilegierades år 1664. Har 2 härdar och 1,079

skepp:d 3 lisp:d priv. årligt smide af köpe-taek-

jern. Hammarskatten är 10 skepp:d 15 lisp:d 7

Markor. Skeppar på Stockholm. Smidesstämpeln:

R S med en stjerna öfver, inom en cirkel af punk-

ter. Tillhör intressenter.

metad t en socken, belägen i Skärkinds härad och
kontrakt, östergöthlands län och Linköpings stift,

1 1 mil O.N.O. från Linköping. 1 denna socken mär-
kas boställena Kulla, Gdrdeby och Bråneatad. Vid

Kumla gästgifvaregård är Skärkinds härads vackra

tingshus. En ruddam vid Olstorp skall d. 12 Juni

1662 blifvit förvandlad till lefrad blod, som klar-

nat mot aftonen. — Socknen består af 30 \ mtl.

och har 721 invånare. Af dess areal, 4,837 tunn-

land, räknas 625 till Bankekinds härad, och endast

20 tonni, äro kärr och sjöar. Adr. Linköping.

CHstra* är ett sätt, att, vid vargskall, fånga djuret

medelst ett nät, som uppbänges på en gistetstång

,

hvilken är af samma böjd som nätet. Stången har

öfverst en snedt uppåt stående arm eller pinne,

hvarpå nätets öfre skoningslina upplägges. Då ett

djur springer på nätet, nedfaller det af gistran.

Denna tillställning kan begagnas, endast då man
bar näten försedda med s. k. grimma eller ränn-

snara, hvilken sitter rundt omkring nätet och med
ena ändan är fastad i jorden.

GUatrén, Jonas Henrik» professor, ledamot af

vetenskaps-akademien, heders-ledamot af sundhets-

kollegium, en af hufvudstadens mest anlitade lä-

kare, föddes d. 7 Joni 1767 i Carlshamn, der fa-

dern, doktor Lars Gistrén, var stadsfysikus, pro-

moverad i Lund 1794, hade året förut blifvit ar-

tis obstetrici» adjunkt, hvilken syssla han bestrid-

de till 1805. Biträdde flera gånger vid drottning

Fredrika Dorotbea Wilhelminas förlossningar. Han
har dels i vetenskaps-akademiens handlingar, dels

i Hedins Tidskrift för läkare och faltskärer, dels

i läkare-sällskapets handlingar och årsberättelser,

samt i Danska och Tyska tidskrifter meddelat fler-

faldiga uppsatser och afbaodlingar.

CUzor 8vårte» en Isländsk skald, som vistades

vid Olof Skötkonungs hof och bos bonom stod i

mycken nåd, och hvilken, jemte sin medbroder,

Ottar, intygade Olof Haraldssons utmärkta egen-

skaper, till stöd för dennes frieri hos konungens

dotter.

Olamor» fosterfar och rådgifvare åt Angantyr,

konung af Reidgöthaland, stupade i striden mellan

Angantyr och Löder (se dessa ord). Gizorsholm

eller Gizbolmen i Skåne tros hafva fött sitt namn
efter honom, samt Gizorshög i Wärend vara hans

begrafningsplats.

Gitts. En Finsk adlig ätt. Den förste deraf, som
omtalas, var konung Cfaristoffers af Bajern skepps-

höfvidman eller amiral, hvilken adlades af honom
år 1444. Hans ättling, Elisi Oltts, ingaf 200
år senare, eller 1644, en afskrift af adehbrefvet

och blef till följd bäraf introducerad. För öfrigt

omtalas en Krik Gitte till Röfvaroäs, såsom kom-
mendant på Garlsbamns skans 1677, och död 1693,

såsom öfverst-löjtnant vid Filip Sass regemente,

samt en Johan Gitts» först major och från 1683

till sin död 1697, lagman i Södra Finne lagsaga,

hvilken Arvid Horn fick tillåtelse att öfverflytta

på honom.

Digitized by



642

fjällar*ron (mythol.). Så kallas t Iddao fen

guldbelagda bro, som ledde öfver ån Gjall, Jämli-

ken omsvallade dödsgudinnan Hels boning.

Cljallarhorn (mytbol.). Guden Heimdalls lur,

hvars ljud höres öfver hela verlden, och hvarmed

han skall väcka gudarne Ull den sista striden vid

Ragnarök.

6ijerd9hyttan , tackjernshytta i Hammars socken

af Nerike, 6 J mil från Örebro, har tillhört bergs-

män, hör nu under Dohnafors bruk, äfvensom

Gjerdshytta by.

djuke (mythoL). En mägtig konung, far till Gud-

run, Gudny, Gunnar och Uögne, svärfar till Sigurd

Fafnersbane (se Brynhildå). Gjukes gemål hette

Grimhild.

ftjnkMiigar (mythol.). Sa kallades barnen och

barnbarnen af konung Gjuke. En af döttrarne blef

gift med den namnkunnige Sigurd Fafnersbane. Hen-

nes broder, Gunnar, erhöll, genom list, den tappra

och stolta sköldmön Brynhildå. Gjukunga-slägten

förekommer ofta i de nordiska sagorna.

Gjutstål, ett stål, som erhålles genom smält-

ning af godt brännstål och är utmärkt genom

sina särdeles goda egenskaper, hvarföre det fö-

reträdesvis begagnas till finare skärande och an-

dra instrumenter. Det tillverkades först i Eng-

land; men redan på 1700-talet anlades en fabrik

derföre i Stockholm af assessor Qvist. Den ägde

likväl ej länge bestånd, och ej heller en sådan

anlagd af G. Broling. Nu mera finnes en sådan

fabrik i Eskilstuna; men icke desto mindre inför-

skrifves årligen stora förråder deraf, 1842 ej

mindre än 26,997 skålpund.

Ojadcla, slägten. Se: Gädda.

Ojällby, annex till Björke, beläget i Geseneds

härad af Elfsborgs län, 3 { mil O.N.O. från Alingsås.

Kyrkan, af träd, är liten; dess ålder okänd. Sock-

består endast af 4 mtl. och har 205 invånare på

en areal af 4,629 tunnl. , af hvilka blott 25 äro

sjöar och kärr. Adr. Alingsås.

(»Jöiling, O* 3* 9 författare af åtskilliga andliga

skrifter, såsom: Jesu Chrisli Pinos historia och

Jesu Christi uppståndelse, begge tryckta år 1758.

**Jttll (mythol ). Så hette en af underjordens flo-

der. Så benämndes äfven den klippa, hvarvid Fen-
risulfven fängslades.

Ojttrwell , Carl Clirifltofrersson , född i

Landskrona d. 10 Febr. 1731, och död i Stock-

holm d. 6 Ang. 1811, en af Sveriges flitigaste

historiska samlare och litteratörer, utgifvare af

en kritisk tidskrift: Den Svenske Merkuhus , hvil-

ken, på sin tid, gjorde epok i Svenska litteraturen,

såsom den första kritiska journal hos oss. De
skrifter i och om historia, geografi, allmän lär-

dom och nyttiga rön, upptäckter och underrättel-

ser, lian utgifvit, eller hvilkas utgifvande och re-

digerande han besörjt, äro mångfaldigare och me-
ra talrika, än någon annan Svensk mans. Bildnin-

gen och upplysningen stå således hos honom i den

största förbindelse, så mycket mer, som lyckan

emot honom var ovanligt oblid och hans redbara

förtjenst saknade nästan all belöning af samtiden;

så mycket större skäl, att efterverlden hembär

honom Jen enda gärd, hvaraf kon är mägtig: er-

känsla åt hons minne. Efter en ntläadsk rean,

företagen vid icke fullt 20 ars ålder, ingick han

vid kongl. bibltotheket i Stockholm ; men hade det

missödet, att, oaktad t sin flit, sitt noggranna upp-

fyllande af sina pligter och de verkliga förtjän-

ster nan hade om hibliothekets ordaande och för-

kofran, aldrig erhålla bibliothekarie-syaslan där-

städes, på hvilken han likväl ägde de mest rätt-

mätiga anspråk, ja, det gick så långt, att till och

med en förman, som dertill förbigått honom, ville

förmena honom begagnandet af boksamlingen. Han

blef aldrig mer än amanuens derstädes, med titel

af koagl. bibKothekarie och assessor, och torftig-

heten var hela hans lefnads oskiljaktiga följesla-

garinna. Han bar likväl alla siaa motgångar med

verkligt filosofiskt lugn, lycklig genom sin familj,

lycklig genom sjelfva sin sysselsättning: en fort-

farande öfversigt af den lärda verWens verksam-

het, och hans anletsdrag buro stämpeln af den

fromhet och frid, som uppfyllde hans själ. Bland

de mångfaldiga arbeten han utgifvit, eller hvilkas

utgifning han ombesörjt, och de der ensamme

skulle fylla ett litet bibliothek, må nämnas: Stora

och namnkunniga menniskors lefvernesbeskrifningar

oclt karakterer ; Svenska Bibltotheket, 5 delar; Gu-

staf Adolfs Tyska fälttåg, 2 delar; Historisk* För-

rådet; Svenska Magazinet; Stats- och Hushålls-jour-

nal; Svenska Anekdoter, 4 delar; Politiske Ari-

starchus , 4 delar; Samlaren, 9 delar; Altmånua

Bibliothekel , 6 delar; Svenska Archivum , m. m.

Hans son

QJörwell, Carl Chri«toftTer, stads-arkitekt i

Stockholm, professor och R. af W. O., född. år

1766 , död år 1837, var elev af Depréz, och ut-

bildade sig ytterligare genom fleråriga utrikes re-

sor, särdeles i Italien. Bland de större byggna-

der, b vartill han gifvit ritning, förtjenar framfor

allt att nämnas: garnisons-sjukhuset i Stockholm,

drottningens paviljong på Haga och den vackra

karaktersbyggningen på Säfstaholm.

Olada 9 glénte, ormvraka (Falco milvus), en rof-

fogel af 24—28 tums längd, med rödbrun kropp,

ljusare hufvud och bals, ljusare fjäderkanter på

ryggen 0CD rödbruna vingar med svarta spo-

lar; näbben samt näbbhuden och benen gula, fris

blekgul; honan något större än hannen. Före-

kommer om sommaren, såsom flyttfogel, i de flesta

landskaper, utom de nordligaste. Anländer hit i

medlet af Mars och tågar till de mellersta •ch

sydligaste orterna, samt flyttar vanligen senast i

medlet af Oktober. Gladan är af naturen feg och

skygg och flyr då hon angripes af korpar och

kråkor, hvilka lifligt förfölja henne. Hennes flygt

är hög och skarp, och derunder låter hon stundom

höra ett hvisslande skrik. Äggen äro gulaktiga,

2 tum 3 linjer långa, 1 tum 7 linjer tjocka, glest

beströdda med små bruna flockar, och lägga*, till

ett antal af 3 , uti ett i toppen af höga träd bjgdt

näste, bvars underbädd består af stora rispta-

nar och invändigt af mindre crvistar, strån, mossa

och ull. Födoämnena bestå endast af mindre *ca
svagare djur, såsom fogelungar, amfibier ack aaa-
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skar, äfvensom de niosta fyrfota djur. Likaledes

går hon ej sällan på kadaver.

(Siadfeerg, en ung, förhoppningsfull målare och

elev af Pasch, dog beklagligtvis, såsom det tros,

till följd af ett oförsigttgt lefnadssätt, just änder

sin utvecklingstid , ock således innan han hun-

nit rättfärdiga någon af de förhoppningar, man
fästat på honom.

Ctiadhammar , en socken, med Western ra, be-

lägen i Tjästs härad och kontrakt, Kalmar län och

Linköpings stift, 1 J mil V.S.V. från Wéstervik

vid ha fve t. I denna socken märkes: Hvaistad, t

mtl. frälse. Maråker, fordom Sundaholm, har till-

hört den gamla slägten Trolle. Hértingerum, här

år spikhammare och mjölqvarn med 4 nar stenar.

Stora Gunnebo, har spikhammare. Granhult, har

stampqvarn eller valk. Wassbäek och Uofgård,

hafva flere qvarnar och sågverk. Werkebdck, la-

stage-plats. Stegelöt, dit Westerviks stad flytta-

des från Gammelbyn, var beläget i denna socken.

På samma ställe var då ett kapell beläget, hvilket

skall hafva burit namn af Fiskeby kapeä, och säkert

lyd t under Gladhammars moderkyrka. Lund, gäst-

gtfvaregård, förut prästgård; men då den i ko-

nung Carl XI:s tid bekante Per Olsson herrdags-

karl erhöll tillstånd, att, ibland andra bevis af

konungens nåd, välja hvad hemman han ville,

och ej visste någet bättre brukadt än prostgår-

den, kom densamma i Per Olssons ägo och in-

nehades sedan af dess efterkommande. Prest-

gårdcn flyttades då till annexet Westerom. I

denna socken har man anmärkt en kopparmalms-

trakt; men kopparmalmsgångarne så förblandade

med jernmalm, att ifrån dess första blottande, i

medlet af 1500-talet, ingen vinst erhållits. La-

mms koppargruva bårstädes, var år 1799 åtgån-

gen. Gladhammars gamla och namnkunniga kop-

pargrufva bearbetades en längre tid med mycken

förlust af bergsrådet Cederbaum, som bär anlade

en kostsam stollgång. Skald koppargrufoa , så väl

som Gladhammars koppar- och koboltgrufvor haf-

blifvit nedlagda , dels emedan så mycket vatten in-

trängt i de tvenne senare, att kostnaden för upp-

fordringen varit för betydlig emot den förmodade

fördelen, och dels emedan malm ti 11gångarne afla-

git. — Socknen hör till 2 kl. konsist. och har

1,366 invånare. Den bestar, jemte annexet, af

55 1 mtl utgörande en areal af 57,464 tunnl., af

hvilka 4,720 äro sjöar och kärr. Adr. Wéstervik.

CtladHeui (mythol.). Giadbem eller Gladishem var

en stor och herrlig horg i Walball, hvarest en

hvar af gudarne badeenthron, eller högsäte , såsom

det fordom kallades. Odens var dock mycket hö-

gre och mera praktfull än alla de ö frigas.

ttlndtax» en socken, med Tomerup, belägen i

Jårestads hårad, Albo och Järestads förenade kon-

trakt af Christianstads län och Londs stift, J mil

V.N.V. från Cimbritsbamu, vid hafvet. 1 socknen

bar fordom ett frälse-säteri var beläget, hvaraf

lämningar ännu synas. Vid år 1380 har Torkel

Nilsson tHl Gladsax varit ägare deraf. Hans fru,

Ida, hvilken skänkt åtskilliga hemman till Lunds

domkyrka, bar kort därefter i Gladsax stiftat ett

jnngfra-Jdtater af &t Bengts osden, som påfven
Boaifacius IX stadfåstade år 1398. Men tvenjoe

år derefter blefvo nunnorna, med påfvens och stif-

tarianans samtycke, af drottning Margaretha flyt-

tade till Gabnö kloster på Seeland, då gården och
godset Gladsax kom i kronans bänder, och någon
tid derefter varit kungsgård, hvilket styrk es af
Tomerups stads privilegier, fastställde af konung
Christian I i Danmark, daterade å Gladsax slott

år 1449. Sedermera har godset kommit i enskil-

tes händer och har ägts af slägterne Biide, Spiell,

Sinckler och Beck, från hvilken det återkom i

kronans ägo , till dess majoren Corfits Ludv. Beck-
friis, vid 1756 års riksdag, återvann någon del der-
af, som allt sedan blifvit bibehållet af denna slägt.—
Socknen hör till 1 kl. reg. Den innefattar 1 6 mtl.

och har 1,025 invånare. Dess areal utgör 4,837
tunnl., af hvilka 155 äro sjöar och kärr. Adr.
Cimbritshamn.

Gladsax, ett kloster, har varit beläget i sock-
nen af -samma namn, och uppbygdes för nunnor
af Benediktiner- eller Cistercienser-orden , år 1396,
enligt Rhyzelins, af

n
then rika fru Ida Falk Boes-

dotter, enckiefru efter herr Johan Snackenberg."

Enligt uppgiften i Gillbergs beskrifning öfver Chri-

stianstads län, var det Ida, Torkel Nilssons till

Gladsax fru, som stiftat det Ia kloster, hvilket påf-
ven Bonifacins IX stadfästade år 1398. Men två

år derefter blefvo nunnorna, med påfvens och fru

Idas samtycke, flyttade till Gabnö kloster på Se-
land, af drottning Margaretha, som emot veder-
häftigt vederlag till bytt sig Gladsax.

Gladihem, ett af Eddans namn på allfaders guld*

skinande borg.

tiladt hjerta, gOr god matlust, med detta

ordspråk betecknas, att den förnöjde smakar ma-
ten väl.

Ctladaker, ett jernbruk i Carlanda socken af

Wermlands län, bar 2 härdar och 900 skepp:d

privil. årligt smide af köpetackjern, samt spik-

och manofaktur-smides-verkstäder. Hammarskatten
är 9 skepp:d. Skeppar på Götheborg. Ägare: J.

N. Nordström.

fitaf kallades i förra tider en del af den brukliga

krigsrustningen. Det fanns för rytteriet tre slags

rustningar: Köritz, Drafftyget eller Drabbtyget och

Skyttetyg. Till de båda förstnämnde hörde glafven,

och synes hafva varit ett slags stickvapen, om
18— 21 fots längd. Den var försedd med en tre-

åggad, stundom blott tveäggad udd. Att anfalla

med glafven kallades att ränna skarpt. Man kan

ungefärligen bedömma antalet af krigare som be-

gagnade detta vapen, af den uppgift, bvilken anträf-

fas uti gamla inventarier, att när kriget med Dan-
mark börjades änder Erik XIV, fonnos i rostkam-

rarne 2,470 glafvens-uddar för rytteriet och lika

många för skyttetyget, såsom fotfolkets röstning

då kallades. Under Gustaf 11 Adolfs krig upphör-

de glafven att brukas, sedan den blifvit allt min-

dre använd under Jobs o III och Carl IX.

Olafva, fordom »ladevall, annex till Stafaäs,

beläget t GiHbergs härad af Wermlands län, 7£
bm! N.V. från Carlstad. Kyrkan, af träd, är to
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af de märkligaste i orten. Man bar anfört såsom

troligt, att Gudoalla kloster varit beläget bärstädes.

I ett gammalt permebref skall kyrkan kallas "Werm-
lands moderkyrka." Der omtalas ännu pelegrims-

färder till denna kyrka, med det tillägg, att

pelegrimerne från öster ocb söder måste lemna

sina stafvar i Stafnäs ocb gå barfotade bit. På

vestra sidan ifrån Carlanda behåller en liten gång-

stig ännu namn af
n
pelegrims-vägen.

n
I socknen

märkes: Glasfors, jernbruk (se detta ord). Grims-

bohl, säteri. Socknen innefattar 23T
'

7 mtl. och

bar 2,324 invånare, på en areal af 60,426 tonni.,

af hvilka 16,670 äro sjöar ocb kärr. Adr. Ca ristad.

Olatur, Gylfes bror och roed regent, bvilken |afled

före honom. (Se vidare: Gylfe.)

Glan, en ansenlig insjö i östergötbland, belägen

omkring 1 mil från Norrköping
,
omgifves af sock-

narne Risinge, Eneby, Löt och Kullersta, samt

håller | qv.-mil i arealvidd. Motala ström flyter

igenom denna sjö.

Glan, Joakim von, bofrätts-råd i Åbo hofrätt,

vice landshöfding i Åbo län 1789 och 1790, R.

af N. 0., född 1720, död d. 10 Aug. 1796, var

en skarpsynt, redlig och nitisk domare. Uti Åbo
hofrätts historia af Lagus, yttras om honom: "och

är det votnm han afgaf i frågan , om de till Joc-

kis egendom hörande hemmans natur, i mitt sinne,

ett mönster af klar och grundlig uppfattning, full-

ständig utveckling samt redig och bindande fram-

ställning och motivering.
n

Det skall egentligen

bafva varit han, som förmådde Calonius att egna

sig åt lagfarenhelen.

Glansbagge, gullbagge (Cbrysomela) , ett insekt-

slagte af skalbaggarnes ordning, med liten eller

medelmåttig, äggrund, kullrig, vanligtvis glatt

kropp, litet hufvud, perlbandlika, utåt tjockare

antenner fastade under ögonen, korta undersätsiga

fötter, hvars sulor äro beklädda med silkesludd.

Deraf förekomma följande arter hos oss: Pop-

pel-glansbaggen (Cbr. populi), J tum lång, ägg-
rund, stålblå, ofta med grön glans på lår, huf-

vud ocb ryggsköld; skalvingarne röda, med svarta

spetsar. Anträffas allmänt om sommaren och hö-

sten på poppel-, pil- och asp-telningar, hvilkas

blad han förtär. Aggen äro små, ovala och röd-

aktiga samt fastade på löfven lodrätt vid hvaran-

dra, likasom små keglor. Larven är i början svart,

fullväxt -| till {tum lång, grågul med svarta fläc-

kar, mycket glupsk och a flöfvar, der den finnes

i mängd, hela plantager af pil och poppel. Pup-

pan af samma färg som larven. Metalliska glans-

baggen (Chr. rnnea), liknar den förra; meri vistas

på albuskar, hvilkas löf den sköflar. Stora gull-

baggen (Chr. graminis), 3 tum lång, glänsande stål-

blå och metallgrön med skiftning i guldbrons ocb med
chagrinerande skalvingar. Förekommer öfverallt än-

da upp i Lappland på gräs och pilbuskar, m. fl. Lilla

gullbaggen (Chr. fustuosa), If linje lång, nära lik-

nande den förra; lefver på låga örter och gräs

öfverallt, och är en af våra vackraste skalbaggar.

Ljusbruna gtansbaggen (Chr. dispar), 2 linjer lång,

rödbrun eller gulbrun Ull förgen, vistas allmänt

på bladen och blommor af pil, sälg och poppel.

Rdttike-glansbaggen (Chr. raphaoi), Bohvete-gia**-

baggen (Chr. polygoni) ocb Pit-glansbaggen (Chr. vi-

tellina»), äro alla stålblå och metallgröna, samt lef-

va på de växter hvarefter de blifvit uppkallade.

CUaasfrtt, stenfrö, perlegräs (Litbospermum offi-

cinale), en mångårig växt, hvilken förkommer i

lösare kalkjord, isynnerhet på Gottland ocb Öland

ymnigt, i Skåne, Halland och Bohus län, på bol-

mar t Mälaren, på Kinnekulle och Omberg. Roten

innehåller ett rödt färgämne och fröna äro betyd-

ligt oljhaltiga.

Glanshammar, ett härad i Nerikes län, inne-

fattar fem kyrksocknar, bvilka utgöra tre pasto-

rat, nemligen: Glanshammar med Ringkarleby,

Göthlunda, samt Lillkyrka med ödeby , innehållande

tillsammans 201 £ mtl. med 6,645 invånare. Hä-
radet blef år 1571 af konung Johan III förlänt åt

dess syster, prinsessan Cecilia, gift med mark-
grefven Christoffer af Baden. Marken är i allmän-

het mera jemn än bergaktig och jordmånen till en

del bördig, isynnerhet södra delen; den norra där-

emot är sandig och mager, samt intages till en

stor del af den stora skogen Käglan. Största ström-

men är Arboga-ån , som utgör häradets norra gräns-

skillnad. Betydligaste egendomen är säteriet Myro.

Häradets areal utgör 66,188 tunnland, af hvilka

5,120 äro sjöar och kärr. Det hör till öster-

Nerikes fögderi, och utgör i förening med hära-

derne Örebro, Fellingsbro, Skyllerstad och Asker

en domsaga.

Glanshammar, ett kontrakt i Strengnäs stift,

beläget inom Nerikes län: innefattar 6 pastorater,

nemligen: Axberg med Hofsta, Eker, Glanshammar

med Ringkarleby, Göthlunda, Kihl med Gräfve,

samt Lillkyrka med ödeby, af hvilka 1 är reg.,

3 konsist. och 2 patronella. Kontraktets folk-

mängd utgör 11,494 personer.

Olauhammar, en socken, med Ringkarleby,

belägen i ofvannämnde bärad ocb kontrakt, l£
mil O.N.O. från Örebro, vid Hjelmaren. Socknen

lärer från uråldriga tider varit odlad ocb bebyggd;

emedan här på flere ställen finnas ättehögar, run-

stenar och gamla domaresäten. Kyrkan blef år

1696, annandag pingst, skadad af åskeld, då tor-

net nedbrann. Konung Carl XI skänkte 3,000 där

k:mt till kyrkans reparation. Vid kyrkan finnes en

ödelagd grufva , der silfvermalm förr skall bafva fun-

nits; på flere ställen i socknen anträffas kalkstens-

brott. Dessutom märkes: Skäfvtsund, \ mil från

kyrkan, 3 mtl. berustadt säteri. Flere fornlent-

ningar antyda att detta ställe varit ett jarl- eller

faers-säte; egendomen, den betydligaste i socknen,

är äfveo en af de vackraste orten. Prostgården,

känd för sin bördighet, är belägen nåra Skåfve-

sund. Johannes Nikolaus Ofeg, biskop i Westerås
år 1563, var född här i socknen. Glanshammar
består af 75 £ mtl. och har 1,824 invånare. Dess
areal utgör 12,682 tunnl, af hvilka 980 äro sjöar

ocb kärr. Adr. Örebro.

Olanskobolt, koboltglans, ett till slägtet kobolt
börande mineral, bvilket består af svafvel- ocb ar-
senik-kobolt, och förekommer vanligen kristallina

radt med knbisk grundform; men äfven i form af
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pentagonal dodekaedrer, oktaedrer, ikosaedrer, ni.

fl.; silfverhvit metallglänsande med svag drag-

ning t rödt, hård och spröd, äfven derb, koroig

insprängd i kopparkis. Finnes vid Riddarhyttan i

Westmanland
,
Thanaberg i Södermanland, Wena i

Nerike och Gladhammar i Småland, ofta tillsam-

mans med speiskobolt, samt med misspickel. Den
begagnas i handeln, pulveriserad och genom vask-

ning renad, onder namn af koboltmalm; men är

då af ganska olika godhet, emedan misspickeln,

som till utseendet ganska nära liknar koboltglan-

sen, icke vid vaskningen kan afskiljas derifrån.

Koboltmalmen utgör en ej obetydlig handelsartikel

och står i temligen högt pris, ända till 5 R:dr

B:ko per skålp:d. Utförseln deraf uppgick år 1842
till 18,630 skålp:d, å 1 sk. 6 r:st tull per skålprd.

Olas, ett allmänt bekant ämne, hvilket hufvudsakli-

gen består af kiselsyra , i öfverskjutände mängd för-

enad mej] starkare baser, särdeles kali eller na-

tron , men äfven kalk
,

antingen , ehuru mera säl-

lan, blott med endera af dessa, men vanligen med
tvenne eller alla tre. Dessutom innehåller det an-

dra kiselsyrade salter, i följd bvara f det är be-

tydligt olika till sina egenskaper, och äfven får

olika benämningar, neml. grönt, orent eller butelj-

glas, halfhvitt, x hvitt och fargadt. Af dessa slag

utgöres det första till en stor del af kiselsyrad kalk

och innehåller betydlig mängd jernoxidul, hvaraf

det är mer eller mindre djupt grönt, brunaktigt,

eller till och med nästan svartaktigt till färgen,

en andra består hufvudsakligen af kiselsyradt

ali, med en ringa qvantitet jernoxidul; det tred-

je till största delen af kiselsyradt kali eller na-

tron, med större eller mindre mängd kiselsyrad

blyoxid, samt indelas, efter sin olika grad af klar-

het och färglöshet, uti flint-, kristall- och kron-glas

eller akromatiskt glas. Den fjerde sorten utgö-

res egentligen af kiselsyradt natron eller kiselsy-

rad blyoxid; men innehåller tillika andra färgande

metalloxider, såsom koboltoxidul, chromoxid, kop-

paroxidu), silfveroxid, m. fl;, hvaraf det är fargadt

blått, grönt, rödt, gult, o. s. v., samt får, då det

är särdeles klart och skönt fargadt, namn af glas-

floss, och begagnas till efterapning af ädla stenar,

äfvensom till emaljfärger. I afseende på formen

är glaset antingen spegel-, taffel-, sortiment- eller

optiskt glas, och förarbetningen deraf sker an-

tingen medelst gjutning, blåsning på fri hand el-

ler i form, med eller utan pressning, samt med el-

ler otan efterföljande slipning, i följd hvaraf det

förekommer såsom gjutet, formblåst, pressadt eller

s. k. silfverglas, samt slipadt. Glasets stora an-

vändbarhet beror på dess egenskaper, att då det

är fullkomligt godt, icke angripas eller förändras

i lofteri, eller af de flesta lösningsmedel, hvårföre

det kan användas till förvaringskärl för de skarpa-

ste syror och andra frätande ämnen. Likväl angri-

pas och upplöses det med stor hastighet af ftuss-

spatsyra, äfvensom af starka alkaliska vätskor,

samt likaledes, ehuru långsamt, genom utsättande

for vattenångor. Dess användande till optiska
,
fy-

siska och kemiska instrumenter, jemte en mängd

bosgeråds-artiklar är allmänt kändt, äfvensom de

olägenheter dervid som härröra af dess skörhet

och ömtålighet för temperatur-ombyten. Det
äger likväl en ganska hög grad af elasticitet,

hvilket isynnerhet visar sig, då det, med tillbjerp

af värme, utdrages till ytterst fina trådar, hvilka

då äro så böjliga, att man kan deraf förfärdiga

till och med väfnader. Äfven ömtåligheten för

temperatur-ombyten kan genom långvarigt utsät-

tande för en högre värmegrad afhjelpas; men gla-

set förlorar då största delen af sin genomskinlig-

bet och förvandlas till s. k. Reaumurs-porslin. Till-

verkningen af glas är hos oss af temlig betyden-
het, dock vida under hvad den borde vara, eme-
dan denna tillverkning utgör en för landet full-

komligt naturlig industri, enär alla råämnen och
materialier till dess förfärdigande finnas lått till-

gängliga.

Glas 9 kallas ett vanligt sandur. Brukas om skepps-

bord af tvenne slag, halfminuts eller ock 14 se-

kunders glas, vid loggning; och halftimme-glas

,

för vaktaflösningars, ra. m. bestämmande. (Se: Vakt.)

Olasbruk, eller fabriker att tillverka glas, fä

anläggas på skogrika orter, utan att förfärdigan-

det af någon viss glassort undantages eller förbe-

hålles något visst verk. Ägarne kunna äfven i

städerne låta förädla och fullborda sina tillverk-

ningar, genom ritning och slipning, såsom en hand-

tering, hvilken ej utgör någon serskild borgerlig

näring, utan räknas bland de konstslöjder, hvilka

en bvar, som tilltror sig det, äger att idka utan

föregånget tillstånd. På de hemmans skogar, å
hvilka några jernverk eller andra inrättningar icka

äro privilegierade till kolfångst, äger idkare af

glasbruk att upphandla ved till att bedrifva ver-

ket; men deremot är det honom icke tillåtet att

från sådana skogar, som blifvit påräknade till af-

lemnande af kol för andra inrättningars drift, upp-

köpa ved, så vida icke dessa skogar, med hän-

seende till deras framtida bestånd, skulle kunna

aflemna ved, utöfver kolbehofvet för det verk

som är privilegieradt på dem. Ägare af glas-

bruk hafva ock rättighet att sträcka sin försälj-

ning till den eller de af rikets städer och orter,

der de kunna finna sin största fördel, med iaktta-

gande af hvad som stadgas i afseende på perso-

ner för sådana varors försäljning. Bland glasbruk

i riket märkas: Rfjmyra, ett betydligt glasbruk i

Skedevi sockeo i östergöthland, med en tillverk-

ning af 60,000 R:dr B:kos värde årligen. Ceders-

berg i Östergöthland, hör under Säby egendom i

Wist socken. Glasblåsningen bar väl upphört; men
slipmngen fortfar ännu. LitjedaU glasbruk i Grums

härad och Söfje i Gillbergs härad af Wermland,

hafva, det förra 75 till 114 arbetare, det senare

endast 20; årliga tillverkningarna i medeltal vid

Liljedal belöper sig till 34,900 R:dr B:ko och vid

Sölje till 20,700 R:dr B:ko. Emteruds glasbruk i

Jösse härad af samma län, har icke blifvit drif-

vet sedan år 1838, då derstädes tillverkades va-

ror till ett värde af 3,800 R:dr B:ko. Bromö,

beläget vid Wenern, i Tborsö socken af Skara-

borgs län, med betydlig och välkänd tillverkning,

uppgående, jemte ett annat glasbruks i länet, till
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ofver 70,000 R* B;ko och sysselsätter jemte

detta 60 arbetare. Glasbraket vid Limmared i Kinds

härad af Elisborgs lan har 30 arbetare; värdet af

der tillverkade varor utgör omkriag 20,000 R:dr

B;ko årligeo, Kosta i Ekeberga socken af Krono-

bergs län, hvarä hetydliga kostnader blifv it ned-

lagda, i afsigt att göra glaset jemförligt med det

utländska; men senare års införsel af utländskt

slipadt glas, bar gjort att handteringen ej är så

lönande, som förr, bvilket styrkos deraf, att år

1809 lärer detta glasbruk gifvit en behållen in-

komst af omkring 18,000 R:dr B;ko, då den år

1840 icke skall uppgått till 6,000 R:dr samma
mynt. Långvik, i Piteå socken och det enda i

Norrbottens län. Årliga tillverkningen, som består

af fönsterglas och buteljer, samt något bvitt taf-

felglas, uppgår i medeltal till 19,000 R:dr B.ko

och skeppas större delen på Stockholm. Skönvik

och Sandö tillhörande ett gemensamt bolag, det

förra beläget i Medelpad vid hafskusten, det se-

nare vid Ängerman-elfven i södra Ångermanlands

fögderi. Vid Skönvik sysselsättas 95 arbetare,

af hvilka 6 nyligen från Böhmen införskrifne för

utöfvande af taffelglas-tillverkning. Vid Sandö

tillverkas endast grönt glas af 16 arbetare. År
1842 beräknades värdet af tillverkningarne vid

begge bruken till 53,066 Ridr B:ko. De äro beg-

ge gynnade af ett fördelaktigt läge, så i afseen-

de på vedtillgång , som transport af tillverkningar-

ne. I Westerbotten finnes : Strömbeck , med temligen

betydlig tillverkning. Wenpelholm i Rumskulla soc-

ken af Kalmar län, med ett tillverkningsvärde af

36,000 R:dr B:ko årligen; Stockholms stad och

län har intet glasbruk; men i den förra finnas 5

glassliperier, med ett tillverkningsvärde af omkring

6,000 R:dr B:ko.

Glasrör* eller fålarsfors» ett jernbruk i Glafva

socken af Wermlands län, uppbygdt år 1692, har

5 härdar och 2,000 skepp.d priv. årligt smide af

. köpe-tackjern, samt drifver stål-tillverkning och ett

betydligt spik -smide. Hammarskatten är 20 skepp:d.

Bruket skeppar på Götheborg. Ägare: J. P. af

Billbergh och med-intressenter. Smidesstämpeln vi-

sar N L med G under.

Glasnjallai kallas den saltmassa, som vid glas-

bruken samlar sig ofvanpå det smälta glaset uti

pottorna och afskummas derifrån. Den bildar, efter

afsvalning, en hård hvitgrå massa, hufvudsakligen

bestående af chlorkalium, och användes dels såsoro

fluss, vid åtskilliga metallsmältningar, dels ock vid

alun-tillverkning.

Cplaskopf är ett slags blodsten, som bryter sig

uti, halfklot-formiga stycken, hvilka äro mycket
b£rda, på ylan glatta som glas och till färgen dels

svarta, dels mörkröda.

€£la*)iuiUtare höra till de bandtverkare , hvilka fa

antagas äfven på landet. En sådau har likväl rätt,

att arbeta endast åt socknens invånare, bvaremot

glasmästarne i städerna äga att ntöfva sitt handt-

verk både i staden och på landet. (Se for öfrigt:

Gerningsmän.)

Glasur (mythol.), en inom Walhalls område be-
lägen skön och herrlig lund, der hvarje tcäd hade

CHfamsner.

löf af guld. Glasur var en lustpark eller lustvan-

dringsort for Walkyrior, Einheriar och alla saliga

i Walhall.

Ctlaeftrt (Salicornia berbacea), en årlig växt, hvil-

ken förekommer af tvenne slag, det ena, ehuru

sparsamt, på Gottland, Öland, i Blekinge, Skåne, Hal-

land och Bohus län, å kärraktiga hafsstränder, som
fuktas af saltvatten; det andra på de yttersta vä-

stra öarne, t. ex. Getter-ön vid Warberg och Gao-
led vid Götheborg, ehuru sällsynt. Förtäres be-

gärligt af boskapen och kan användas till sallat.

Begge arterne innehålla en betydlig mängd soda,

och användas derföre i södra Europa hufvudsakli-

gast till beredande af en sådan.

Ctlatt lag» afskjutandet å ett skepp, af ena si-

dans alla kanoner på en gång.

CHattpll, mandelpil (Salix amygdalinus 1. triandra),

ett mindre träd , h vilket förekommer i norra och mel-

lersta landskaperna, sällan i de södra, utmärkt ge-

nom sin vackra växt, den der mycket liknar mandel-

trädets. Löfven ätas af får och getter, och bar-

ken har blifvit använd såsom surrogat för kinabark.

Glelohen, Henrik af, riksråd år 1288, hos

konung Magnus Ladulås, lians namn utvisar att

han var Tysk. Han stod i Dansk tjenst, då han

af Magnus inkallades i Svenska rådet. Han lärer

varit den förste grefve, som förekommer i Sveri-

ges historia bland dess embetsmän.

CMetaaer (mytbol.). Detta namn ger Eddan åt

den boja, hvarmed Asarne bundo Fenrisulfvea. Deo

var förfärdigad af 6 ämnen, nemligen af kattste-

gens dån, qvinnoskägg, bergens rötter, björnsenor,

fiskens andedrägt och foglarnes spott. Den var

mjuk som ett silke ; men oslitlig. Då gudarne loc-

kade Fenrisulfven att låta pålägga sig den, miss-

tänkte han förräderi, och tillät det först, sedan

Tyr till underpant stuckit sin hand i hans gap,

hvilken ulfven ock afbet, då han fann sig ohjelp-

ligen fjättrad af Gleipner. Fjätterns ända heter

Gelgja, och är dragen genom en stor häll, ned-

sänkt i jordens innandöme.

Gleiumlnfe, en socken, med Tosterup, belägen

i Ingelstads bärad och kontrakt af Christianstads

län ocb Lunds stift, 1| mil O.N.O. från Ystad, |
mil från hafvet. Pastoratet är alternativt regalt

och patronelt af 1 kl. och patronat-rätten tillhör

ägaren af Glimminge säteri i Walby socken. Glem-
minge består af 30 mtl. och har 1,025 invånare

på en areal af 3,58? tonni., af hvilka 25 äro sjöar

och kärr. Adr. Ystad.

Glete» silfverglitt, är en oren blyoxid, hvflken

erbålles såsom biprodukt vid silfvers rening i stort

medelst afdrifning på bärd, och som användes till

flera tekniska och medicinska bebof.

Cjtlimuåer, kattsilfver, kattguld, tillhör slagtet si-

likater, och består hufvudsakligen af kiselsyrad ler-

jord, jernoxid, kalkjord, talkjord och kali, likväl

omvexlar den betydligt, så väl till sammansätt-

ning, som till färg och yttre egenskaper, men är

alltid kristalliserad, eller åtminstone kristallinisk,

bildande vanligast fyr- eller sex-sidiga prismor,

eller kolformiga, bladigt stråliga massor, hvilka

alltid kunna delas, uti ytterst tunna bjad, som då
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sjelfva mineralet i massa ar olika, oftast mörkt,
färgadt och melallgläosande. Deraf finnas trenne

olika hofvudslag, neml. vanlig eller två-oxig ghm-
mer, kali-glimmer, hvilken förekommer allmänt i

våra urberg, en-axig eller magnesia-glimmer, som
ej förekommer hos oss, samt lithion-gltmmer eller

lepidolit. (Se detta ord.)

OxlitMtiserftchifrer, granitin, talkschiffer, pip- el-

ler stallsten , en nrbergsart, som består af qvarts

Och glimmer, vanligen med öfverskott af den sena-

re, hvilken ligger med fjälliga sidan vänd åt sam-
ma led och så tätt, att stenen lätt låter dela sig

efter dessa, stundom till och med i ganska tunna

skifvor, då den får namn af takschiffer. Den före-

kommer mindre allmänt än granit och gneis, samt
vanligen lägrad öfver dessa, stundom afvexlande

dermed, men högst sällan öfverlägrad af dem, och
utgör hos oss en af hufvudbergarterna uti fjällen.

1 allmänhet sönderdelas den ganska lätt i luften,

och det ju lättare, jn glimmerrikare och grofbla-

digare den är; men deremot är den ganska eldfast

och användes derföre till uppförande af masugns-
pipor, eller åtminstone det s. k. stället i dessa, hvar-

af den fatt namn af pip- eller ställsten. Den år

ofta ganska rik på fremmande, stundom skönt kri-

stalliserade mineralier, såsom granater, smaragder,

grafit, m. fl. Ett särdeles granitrikt slag deraf

användes på flera ställen hos oss, likasom i Nor-
rige, till qvarnstenar.

CUIiniiiiitge , säteri om 5^ mtl., med underlig-

gande 16 } hemman, beläget i Walby socken af

Christianstads län, på en holme i eo liten insjö.

Skall fordom hafva varit starkt befastadt. Har till-

hört slägterne Ulfland, Rosencrantz, Piper, och

äges nn af slägten Beckfriis. Säteri-ägaren bar jos

patronatus till Glemmioge pastorat.

dltitÅkrtft, en socken, med örkened, belägen i

östra Goinge härad och kontrakt af Christianstads

län och Lunds stift, 3 £ N. från Christianstad.

Socknen har 157 st. hemmansbrukare, innefattar

44 mtl. med 2,880 invånare och bar en areal af

31,937 tunn!., af hvilka 596 äro sjöar och kärr.

Pastoratet hör till 1 kl. reg. Adr. Christianstad.

tailtner (mythol.), heter i Asaläran Forsetes, Wal-
balla-domarens, lysande boning t med väggar och

pelare af guld, samt tak af silfver.

CUobverkataden. En sådan inrättades af gra-

vören Åkerman i Upsala; men blef, efter hans död

år 1779, flyttad till Stockholm. Den åtnjuter nå-

got understöd af vetenskaps-akademien.

dloriA Altlaalmo ftnoruiu Reftssrlo var ko-

nung Gustaf II Adolfs valspråk. Begynnelsebok-

stäverna motsvara dem, uti: Gustavas Adolphus

Sveci» Rex.

ttloetorp, annex till Kärrstorp, beläget i Oxie

härad af Malmöhus län, 1 mil S.S.O. från Malmö.

Något söder ifrån Glostorps by ligger den s. k.

Bastorpsjorden, som förut skall utgjort en serskild

by och församling, hvilken haft egen kyrka ge-

mensam med Keglinge by här i socknen. Denna

kyrka är förstörd och jorden anslagen Glostorps

by. Socknen bestar af 14» mtL och har 650

invånare på en areal af 3,268 fcmal., af hvilka
ondast 3 äro sjöar och kärr. Adr. Malmö.
ttlftckstadt* kmpltulatiw Den skedde d. 5
Jan. år 1814, då fästningen, med alla dess för-
råder, öfverlemnades åt Svenska håren, under ge-
neralen, friherre Boyes befäl. . Belägringen hade
varat i 14 dagar. Antalet af derstädes eröfrado
kanoner var 325, hvaribland 119 voro af metall.

eiumilör, annex till Quistofta, beläget i Rönne-
bergs härad af Malmöhus län, $ mil N. från Lands-
krona, vid bafvet. Socknen innefattar 12 1 mtl.

och bar 720 invånare på en areal af 2,175 tunn),

jord. Adr. Landskrona.

eaiyainn;, så benämnes bernsten i gamla handlingar.

CHjmliiaj, Erik UettiUson» var ståthållare på
Elfsborg år 1460.

tflÄraittss tlft, Jemtlands-dialekt, betyder: slå till.

Gl&psten, en sjö i Westroanland och Sura soc-

ken. Man har anmärkt att här, äfvensom i några
andra mindre sjöar i samma socken, samt i West-

landa-sjön af Skedevi socken, vistas hvarje år om
höstetiden ett slags sjöfoglar, som drifva en mängd
små fisk till stränderna. Dessa s. k. driffoglar

lägga sig då i sjön, i form af en not, i tvenne

armar, hvarigenom de fånga en mängd fisk, som
deraf kallas fösfisk.

Glöd (mythol.). Enligt den före Asarnes ankomst

rådande natur-religionen var Glöd Loges (lågans)

maka. Deras döttrar voro Eimyria (kol) och Eisa

(aska).

GlUiT» Ångermanlands-dialekt, betyder örfil.

fxlttsnsiilasre 9 en socken, med Algutsrum, belä-

gen på Öland, i Algutsrums härad och Ölands

medelkontrakt af Kalmar stift, 2 mil S.S.V. från

Borgholm. Kyrkan, belägen i en djup dal, är

byggd af sten år 1819. Den gamla kyrkan brän-

des af Danskarne år 1677. I socknen märkes:

Röhdlia, färjeplats och gästgifveri, hvarifrån man
far öfver till den 2 mil härifrån belägna staden

Kalmar. Lökends, £ mtl., är ganska vackert;

Glörnminge källa. Griftbögar och hällar finnas på
flere ställen. Vid Hult har fordom varit en strå-

karde-plantering. Socknen hör till 2 kl. konsist.

Den består af 21$ mtl. och bar 1,079 invånare

på en areal af 7,984 tunnl., af hvilka 8 äro sjöar

och kärr. Adr. Borgholm.

Osa (mythol.)- Gudinnan Friggas budbärerska.

Hon svarar mot lris, Heres budbärerska, i den

Grekiska mytbologien. Alla befallningar och bud

från himladrottoingen . utför Goa på det skynd-

sammaste. Bon rider på en fåle, kallad Hofvarp-

ner, hvilken går med vindens hastighet, genom

eld, vatten och luft.

Clnarit, en socken, belägen i Helsinglands norra

fögderi och kontrakt, Gefleborgs län och Upsala

stift, af hvilket det är den nordligaste socken, ut-

görande gränsen emellan Helsingland och Medel-

pad, samt 4 1 mil N.N.O. från Hudiksvall, vid

bafvet. Redan år 1316 hade denna socken sta

egen pastor; men år 1481 befinnes den vara för-

enad med Bergsjö till år 1653, då den åter blef

ett eget pastorat och hör nn till 3 kl. konsist.

Kyrkan, so» byggdes år 1786, är belägen på en
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sandås, på lika afståod från Hudiksvall och Sands-

vall, och ses från alla byar i socknen. Denna

består af 30 mtl. och har 2,318 invånare. Dess

areal utgör 65,830 tnnnl., hvaraf 11,312 äro kärr

och mossar
, 1,539 berg och 2,550 sjöar och vat-

tendrag. Uti socknen finnes en masagn, £ mil

från kyrkan, nära vid hafsstranden, tillhörig rytt-

mästaren, baron F. W. Tersmeden. Adr. Hudiksvall.

Gneieo, träffningen vid. Den föreföll d. 27 April

år 1656 och slöts med förlast for Polackarne, af

hvilka 3,000 man stupade. Denna jemforelsevis

ofantliga manspillan härrörde från den rådande för-

bittringen mellan Tyskar och Svenskar å ena si-

dan, samt Polackar å den andra, hvilken var så

stor, att ingen ville hvarken gifva eller taga par-

don. För öfrigt verkade den blodiga striden in-

genting på krigshändelsernas lopp.

Galptfcgrottan (mythol.). En underjordisk håla,

der handen Garm låg fängslad. Han slipper lös

vid Ragnarök, då Surturs skaror komma tågande

mot Walhall.

Gnitaheden (mythol.). Så bette den hed, hvar-

est Fafner, i skapnad af drake, vaktade skat-

ten, nemligen det guld, för hvilket han mördat

sin far och bortjagat sin bror. Sigurd, den tappre

hjelten, ledsagad af Regin, Fafners bror, begaf

sig till Gnitaheden, gräfde der en grop, i hvilken

ban nedkröp, och när draken slingrade sig öfver

gropen, för att gå till sjön och dricka, stack

Sigurd sitt svärd i hans mage, så att han dog.

På Gnitaheden hittade Sigurd den olycksbringande

ringen, Andvaranaut , hvilken alltid blef sin ega-

res bane.

Gnosjtt, aonex till Kulltorp, beläget i Westbo
härad af Jönköpings län, 6j- mil S.S.V. från Jön-

köping. Kyrkan afbrann år 1717, nybyggdes året

derefter. I socknen märkes: Tyllstorp, 1 mtl. sä-

teri, har tillhört slägterne Gyllenhjelm, Store,

Hård, Bonde, Sjöblad och Ruth. Excellensen

Ruth sålde det till lagman C. Danckwardt år

1810, som åter försålde det s. å. till bönder,

hvilka na hafva konglig fasta derå. Säteriet var,

fidei-kommiss, i förening med Kjellunda; men då
det såldes till lagman Danckwardt, insattes Gun-
dralöf i Balkåkra socken i Skåne till fidei-kommiss

i dess ställe. Socknen består af 13 J mtl. och
har 630 invånare. Dess areal utgör 12,821 tunn).,

af hvilka 820 äro sjöar och kärr. Adr. Qvarsebo.

Goa eller Göja (mythol.). En gudinna, under

bvars bild jorden dyrkades. Hon var troligen den-
samma som Frigga. Åt henne anställdes stora

offerfester under midvintern (midt i vintern), un-
gefär i Februari, hvilken månad ännu bär namn
af Göjemånad. En del forntida författare påstå,

att Goa var dotter till den mägtige Thor.

Wodft dagar belittfva starka beo, med det-

ta gamla ordspråk förstås, att mången ej förmår
bära sin lycka.

Goda dagar kosta mynt, d. v. s. det blir dyrt,

att göra sig goda dagar, underhålla vällefnad.

Godby, en by i Arboga socken af Westmanland,
äges till större delen af bönder, och innehåller

H mtl., hvilka med sina 6} öresland, änder ka-

tholska tiden tillhörde S:t Nikolai kyrka eller lands-

kyrkan; men återtogos af kronan genom Westerås
recess år 152?.

Oodegard, bergslag i Östergöthland , har varit

den äldsta i detta landskap , och kunnat räkna sin

ålder från år 1282, då all bergslag lades under

kronan ocb konung Magnus Ladulås lät författa

en Jernbergs-ordning. År 1340 har bergslaget

varit i full gång, då Magnus II Smek gaf Vestra

Bergena i Nerike bergslags-stadga. Socknen blef

sedermera reducerad till landslag, med bibehållande

af de gamla hemmanräntorna, i anseende till jor-

dens mindre fruktbarhet.

(»ödegård, en socken, belägen i Finspongs hä-

rad och Bergslags kontrakt, Östergöthlands län

och Linköpings -stift, 6 mil N.V. från Linköping.

Kyrkan skall vara helgad åt S:t Sigfrid och in-

vigd af biskop Laurentius år 1251, tillbyggdes år

1724 på brukspatron Joh. De Geers bekostnad,

altartaflan är af Hörberg; bär förvaras en mon-
strans med munk-inskrift. Vid kyrkan hållas år-

ligen, i Februari, Mars, Oktober och November
månader, så kallade sädes-möUn

, då spannmål från

slättlandet hitföres till försäljning. I socknen mär-
kes: Godegårds jerbruk, De Geersfors manufaktur-

verk (hvarom se dessa ord). 1 forntiden hafva

flere jerngrufvor inom socknen blifvit bearbetade;

men sedan ödelagda. Bålsbergs uppfanns år 1812.

En profhytta inrättades 1813; men måste efter

stora förluster nedläggas. Socknen hör till 1 k),

patronella pastorater och patronat-rälten tillkom-

mer ägaren af Godegård. Den består af 4? * mtl.

och bar 2,532 invånare på en areal af 42,976
tunnl., af hvilka 2,220 äro sjöar ocb kärr. Adr.

Tjellmo.

Godeajard» ett jernbruk i socknen af samma namn,
har ett utmärkt vackert läge. Det ligger 6 mil från

Norrköping, och ntgör 6| hemman af olika natur.

1 äldre tider har detta ställe bestått af en krono-
roasugn, der bergsmännen då gjorde sin månads-
blåsning, och hvartill hörde tvenne stångjernsbam-
rar, med 1 härd till hvardera. Louis De Geer
köpte Godegårds sockens kronohemman till frälse,

och anlade der åren 1640 och 1642 tvenne nya
hamrar, med tvenne härdar till hvardera, samt 1655
en ny masugn, hvilken blef ödelagd, sedan graf-

vorna i socknen voro uttömda. Bruket har derefter

fått sitt tackjcrnsförråd
,

enligt privilegier, från

Nora ocb Lerbäcks bergslag i Örebro län, samt
till en del från egen masugn i Lerbäcks socken.

Denna masugn, tillika med åtskilliga hemman i

samma socken, blef genom arfskifle skiljd från

Godegårds bruk; men med förbindelse for ägaren,

alt till detsamma försälja sitt tackjern. Godegård
innehades sedan af slägten De Geer, tills det

år 1775 försåldes åt direktören vid Ostindiska

kompaniet, Joh. Abr. Grill, hvilken egentligen för-

skönade stället. Parken jemte trädgården utgöra
ensamt nära 22 tunnland. Bruket har nu 4 här-
dar ocb 1,381 skepp:d 13 lisp.d privil. årligt smide.

Frälsesmidet utgör 135 skepp:d. Hammarskatten
är 12 skepprd 9 lisprd 7 skålprd. Tillverkningen

skeppas på Norrköping och Stockholm. Vid bra-
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ket finnes stålugn, äfvensom spik och annan jera-

manofaktur tillverkas vid det underlydande De Geers-

fors (se detta ord). Under braket lyda dessutom

30} hemman tamt en mängd torp, trenne mjöl-

kvarnar och trenne sågverk. Jos patronatos i for*

samlingen åtföljer Godegård, hvars ägare är F.

W. Grill. Smidesstämpeln visar ett sammanbundet
JDG. inom en cirkel af ponkter.

fied man år en benämning, htilken brakas vid

flera tillfallen i Sveriges lag. Gode män kallas

personer, de der, utan att vara domare, fä11 sig

af parterne oppdraget, att yttra sig i ett mål
eller förvalta gemensamma angelägenheter. Så t.

ex. heter det i rättegångsbalken, att om i någon
sak så vidlyftiga räkningar å ömse sidor finnas,

att rätten ej, utan längre tidsotdrägt, kan utreda

dem, varder det parterne förelagdt, att, genom
gode män, låta dem utredas, så att det hvarom
tvist äger rum skiljes från det öfriga, hvarefter

domstolen faller domen. Likaså antager lagen, i

fråga om utmätning, att fordringsägaren och gäl-

denären kunnat åsämjas att låta saken pröfvas af

gode män, och i sådant fall tillerkännes deras ut-

slag en sådan vigt, att utmätning derpå följer. I

konkurser kallas de personer gode män, åt b vilka

anförtros konkursmassans vård, intill dess borge-

närerne bevakat sina fordringar och valt sysslo-

män. Gode männen besörja således de första för-

beredande åtgärderna för massans förvaltning. De
försälja lös egendom, som ej för fastighetens bruk

behöfves, de indrifva fordringar, bevaka boets rätt,

• uppteckna dess tillhörigheter, låta värdera fastig-

heterna m. m. Gode männen åligger redovisnings-

skyldighet inför sysslomännen, när desse emottaga

konkursmassan ur de förres hand. Gode männen
väljas inför rätten af de borgenärer, som infunnit

sig vid de första kallelserna, sedan konkursen blif-

vit börjad. Åro de tillstädeskomne borgenärerne

fa, eller bafva de blott rfnga fordringar, eller kan

ej boet åt dem förtros, äger rätten att utse en

serskildt person, att, med de af dem valde gode
männen, deltaga i förvaltningen. — Vid verkstäl-

lande af laga skiften förekomma äfven gode män.

De väljas å sockenstämma och i stad inför magi-

straten, och äro stadigvarande i sin befattning,

således ej valde för hvarje tillfälle. De åro ed-

svurne män och måste öfvervara hvarje landtmä-

teri-forrättning, der fleres rättigheter komma i

fråga. Vid skiftesfrågor äga gode männen med
skiftesmannen dels beslutande magt, dels äro de

medlare emellan delägarne och deras rådgifvare.

Om delägarue ej kunna förenas om ett beslut i

de ponkter, der de äga beslutande rätt, så afgif-

va gode männen, jemte skiftesmannen, sitt utlåtan-

de, bvaröfver sedan klagomål kan anföras hos ägo-

deloings-rätten. — Benämningen god man brukas

äfven för den, bvilken, med enkan i ett sterbhns,

delar vården af egendomen och förmynderskapet

öfver omyndiga barn.

ttodsvensras, en hästras, hvars kännetecken äro

sluttande kors, billarderande ocb korta rörelser,

•lok-öron och s. k. råttsvans. Den är ursprung-

ligen af den Spanska s. k. agent-rasen.

Cto*« dansa, nåtr lyekssn vlH spela, ett gam-
malt ordspråk, liktydigt med: Godt sitta i vassen
och skära pipor.

Ctodt vist talar dalIg Emtia» elt ordspråk, be-
tecknande, att man under ruset är pratsam och
djerfves begagna språk, uti hvilka man ej är sär-
deles kunnig.

Godaska pensions-fonden i Stockholm förval-

tas af stadens borgmästare, och är bestämd till un-
derstöd för enkor efter embetsmän inom magistra-
ten och efter sådana civile tjänstemän , som af öf-

ver-ståthållaren ocb magistraten gemensamt till-

sättas. År 1845 utgjorde fonden 6,111 R:dr B:ko,
och bar räntan af detta kapital årligen utgått med
300 R:dr till 7 pensionärer.

God vilja draajer lasset till bys, ett gam-
malt Svenskt ordspråk, hvarmed förstås, att lust

och flit gör arbetet lätt.

God vard frågar intet oin (rasten vill, här-
med betecknas, att den som tillfrågar utan att gif-

va
t *j ger gerna.

Gofa, Gomo, farfar, farmor. Jemtlands-dialekt.

Golawits, Peter, blef, såsom öfverste-Jöjtnant,

inmatrikulerad på Svenska riddarhuset år 1748,
som det hette "för särdeles skäl skull." Han här-

stammade från en gammal Rysk eller Polsk ätt. 1

sitt testamente, dateradt d. 29 Juli 1673, förkla-

rade han "sin son, Johan Golawitm, ovärdig

att kännas för hans barn, för dess otugtiga, oskic-

keliga och obotfardiga lefverne, samt att han sin

egen fader med spått, föracht, hot och undsägelse

till sjelfva lifvet handterat." Att han ej tyckes

haft orätt i ett sådant omdöme öfver sin son, sy-
nes deraf, att denne, året derpå, dömdes af Åbo
hofrätt från lifvet, för åtskilliga svåra och ogrun-
dade beskyllningar mot riksrådet friherre Lorentz

Creutz och- dess ogifta dotter. Carl XI benådade

bonom väl till lifvet; men dömde honom i stället

till evig landsflykt.

Ctolajatlia. Se: Pelarebacken.

tSolumbo, träffningen vid, d. 8 Febr. år 1656.

Carl Gustaf mötte derstädes, med endast 5,000
man, förtrupperna af sin här, Polackarne under

Czarnecki, til) ett antal af 8 eller 12,000 man.

Efter ett tappert, men kort motstånd, blefvo Po-
lackarne slagne och förföljdes flera mil af Sven-
skarne. Det var den första ordentliga striden mel-

lan desse ocb Czarnecki, hvilken deraf ansåg sig

öfvertygad, att hans landsmän ej kunde hålla stånd

mot den nordiske fienden i någon ordnad drabb-

ning, hvårföre han sökte förvandla kriget till ströf-

tåg och öfverraskningar.

Goinpa, Ångermanlands -dialekt, betyder: springa.

Gonåts, en bergsmanshammare i Grangärdes soc-

ken af Dalarne, anlagd 1609, privilegierad år 1689;
har 2 härdar och 190 skepp.d årligt smide. Smi-
desstämpeln: G. N.

ttophusberget, ett högt och tvärbrant berg i

Mora socken af Dalarne, är märkligt, emedan det

i ofredstider tjenat Mora-karlarne att försvara vä-

garna till Evertsberg och Särna.

Gore, en af de Fornjotfaerske sagodrottarne ,
jem-

te sin bror Nore, söner till Thor. Gore ärfde
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Sverige, kvaremot Nore lade granden tOl Noreka

riket. Anledningen till denna delning var, enligt

sagao, att begges syster Goa blifvit bortröfvad,

ock bröderne konuno öfvereus ati tåga at för att

uppsöka kenee, samt att dervid underlägga sig de

länder de genomströfvade. Gore tog vägen till

sjös utåt Svenska skären, och Nore till lands, på

andra sidan Kölen. Här var kan nog lycklig att

träffa sin syster, nvilken blifvit bortröfvad af ko-

nung Rolf i Hedemarken. Denne utmanade Nore

till eovig; nen sedan de pröfvat bvarandras kraf-

ter blefvo de vänner. Rolf behöll Goa, och Nore

gifte sig med hans syster. Bröderne ingingo au

ett förbund, i kraft hvaraf Nore skulle behålla

alla de länder han intagit ock Gore förblifva ko-

nung i Sverige. Han tillbragte mycket af sin tid

på sjötåg, och kallades derföre sjökonung. Hans

söner voro Heiter och Beiter, och hans sonson

Gylfe.

Oerfveda socken. Se: Gottfridsdal.

Gorrtjuf kallades i 2 kap. tjufva-balk landslagen,

den som stal boskap. Ordet härleddes af det $orr,

hvilket följer med, då inelfvorna uttagas.

fionno, segern vid. Herman Wrangel, i spetsen

för 8,000 Svenskar, slog här Polackarne under Po-

tocki, nvilken hvarken förstod draga nytta af sin

fördelaktiga ställning eller kunde ingifva sina sol-

dater det mod, som lifvade honom sjelf. Efter en

icke särdeles lång strid, tog först Polska rytteriet

och sedan fotfolket till flykten. Mer än 1,500 man

stupade, 500 fångar och 4 kanoner jemte all tross

föll i segrarens händer.

Gouelman , Cavrl Anguit, föddes i Ystad d.

15 Juni 1800, och dog d. 4 April 1843. Bestämd

af sin fader för lärdomsyrket, drogs han af egen

böjelse till sjölifvet. Student i Lund 1816, gjor-

de han samma år sin första sjöresa, på ett fartyg

tillhörigt hans far, och blef 1818 kadett på Carl-

berg, samt följande året underlöjtnant vid flottan.

Är 1824 förde han sjelf ett fartyg till södra Ame-
rika, anlände i Januari 1825 till Columbia, före-

tog en resa inåt landet och beskref, efter åter-

komsten till fäderneslandet, sina äfventyr och iakt-

tagelser derunder i ett arbete , hvilket först gjor-

de hans namn bekant. Det bifall detsamma vann,

ådrog författaren uppmärksamhet både af sina för-

män och allmänheten. Han erhöll flera, mera he-

drande än vigtiga uppdrag, såsoro det, att år

1835 på ångfartyget Gylfe föra H. K. H. kron-

prinsen till Norrige och sedan hertigen af Leuch-

teaberg till Stettin, blef flagg-adjutant på fregat-

ten Chapman, o. s. v., tills han år 1836 fick be-

fallning, att, för regeringens räkning, resa till södra

Amerika och taga kännedom om dess fristaters

politiska och kommersiella tillstånd. Denna resa

räckte i tre år; men som den af regeringen var

bestämd till endast två år, något, hvarom G. blef

underrättad först sedan de två åren voro tillända-

gångna, då han ej kunde återvända så skyndsamt

som han bordt, fick han derföre ingen ersättning

af allmänna medel, utan måste bestrida utgifterna

af egna tillgångar. Då den förtjente officeren,

hvilken både såsom sådan och såsom författare

gjort sitt land heder, alltför tidigt bortrycktes *f
döden, efterlemnaée ben således sin enka ock ann

i knappa omständigheter, hvilkå ständerna till nå-

gon del lindrade genom en ersättning af 3,333

R:dr 16 sk. B:ko, som vid 1845 års riksdag aa-

slogos åt hans arfvingar. Hans efterlemnade arbe-

ten äro: Resa i Columbia; Resor i Södra Amerika;

Resa mellan Södra och Norra Amerika; Resa i Nor-

ra Amerika; Bref från en vandrande sjöman; B**

sök på Erlholmarne; Projekt till signaler, m. m,
•3otfcem* en socken med Norrlanda, belägen på
Gottland, i dess narra fögderi, Lina ting och Wie-
by stift, 2 J mil O.S.O. från Wisby, vid bafvet

Kyrkan är byggd af sten/ år 1052. Här är en

liksten med runor. Socknen kör till 2 kl. konsist;

den består af 23 mtl. och har 650 invånare. Dess

areal ntgör 14,279 tunnl., af hvilka 420 äro sjöar

och kärr. Adr. Wisby.

&othem , en å på Gottland, den största på ön.

Gotfaenfttis, Johan, född i Uddevalla 1721, död

i Skee i Bohus län 1809, såsom philos. och theoL

doktor och kontraktsprost, var oemotsägligen på

sin tid den lärdaste prest inom Götheborgs stift

Hans kunskaper voro djupa, särdeles uti de klassiska

och Österländska språken och historien. På 1760-

talet utgaf han den litterära tidskriften Gölhctors-

ska Mayazinet, hvilket hufvudsakligast sysselsatte

sig med ämnen för historien och den bibliska filo-

logien, och hvilket i sakrikhet, redighet i framställ-

ningen och lätthet i stilen lemnar ingenting öfrigt

att önska. Såsom ledamot af bibel-kommissionen

råkade Gothenius i häftig strid med den bekantat

biskop Munck, om punktatiooen i den Hebreiska

texten. Gothenius påstod, emot den senare, att

vokaltecknen uppkommit först i en yngre tid, ea

åsigt, som numera allmänt är vedertagen. Tvisten

öfvergick slutligen till personligheter, och ända-

des utan att någon ville erkänna sig öfvervännen.

Gothenius beskyllde Munck för motsägelse-anda,

och fick af sin motståndare uppbära förebråelsen

för fritänkeri. Äfven med den berömde tkeologen

Michaelis i Halle förde Gothenius en litterär strid.

Oaktadt all sin läidom och sitt häftiga lynne var

Gothenius en förträfflig praktisk embetsman, ock

ägde älskvärda umgängesgåfvor. På ålderdomen

åter gjorde han sig känd genom hvarjehanda egna

besynnerligbeter, hvilka likväl alla voro af oskad-

lig beskaffenhet. Så kunde han aldrig lida, att

hans samtida ämbetsbroder, G. M. Ekman, pastor i

Strömstad år 1789, erhållit survivans till Skee pa-
storat efter Gothenii död. Under de 20 år kan
sedermera lefde, infann han sig hvarje 1 Maj i

Strömstad, antog den raskaste hållning han kunde

och gjorde en djup bugning framför Ekmans fön-

ster, likasom bedjande om ursäkt för det att kan
ännu lefde. Under gubbens sista år hände honom
ofta, att han af svaghet föll omkull. Då ick
endast hans hustru hjelpa upp honom. Var kam
ej tillstädes förblef han liggande och afvisade afia

närvarandes biträde, med ropet: "EU ika Britta skmU
hjelpa mig.

R

Gtotfeuo, Laurentia» PetW, så kallad Ull skill-

nad från sin store företrädare, den Svenska refor-

Digitized by



051

nationens foder, Laurentius Petri från Örebro, med
hvilken denne i allt var olik, ehuru gift med hans

dotter ocb hans efterträdare på erkebiskops-stolen.

Vid svärfaderns död var han theol. professor i Up-
sala, en man med stadier, angenäma umgänges-
gåfvor och ett smidigt väsen, beredd att göra lyc-

ka genom hvad medel som helst, och således pas-

sande för Johan 111» afsigter. Han utnämnde ho-

nom derföre till erkebiskop år 1573, och lät viga

honom dertill af biskoparne i Wexjö och Åbo,
med nästan samma ceremonier, som brukades hos

kathotikerne. Detta syntes både Gothas och de

öfrige biskoparna något för tidigt, och han sökte

derföre afböja det; men måste gifva efter för ko-
nungens vijja. Före sitt ntaämnande, hade han,

såsom det påstås, nödgats skriftligen förbinda sig

att befrämja lithurgiens införande och gjorde det

åfven så vidt han förmådde. Detta var likväl icke

särdeles mycket, ty dels vågade han ej gå alltför

uppenbart till väga, dels saknade han behöfligt an-

seende och inflytande på sitt stånd. Missnöje med
sig sjelf, grämelse och samvetsagg tärde äfven

på hans lif, och han slutade det vid endast 50 års

ålder, d. 12 Febr. 1579, sedan han föga mer än
fem år beklädt embetet. Det enda anmärknings-
vårda man för öfrigt vet om hans förvaltning är,

att presterne i hans tid började nyttja hattar i

stället for de förut brukliga mössorna, eller, som
de då kallades: prestelufvon — Hans brorson och

en son till borgmästaren i Söderköping, Påfvel

Pedersson, hvilken förut varit smed,
Grotlms, Laurentia» Paulinus, var född d.

10 Nov. 1565. Lik alla dem, som före upplif-

vandet af Upsala universitet under Gustaf Adolf,

ville uppnå högre lärdomsgrader, studerade han i

Tyskland och blef, derifrån hemkommen, professor

i matbematiken i Upsala, der han år 1600 d. 22
Jan. höll den första mugister-promotionen, hvar-

vid sju studerande blefvo magistrar och femton

baecalanrei. Följande året blef han theologie-

professor, och derjemte universitetets förste rek-

tor. Han hade först år 1598, i en ålder af

33 år, låtit prestviga sig. År 1606 utnämndes

han till biskop i Westerås; men som han råkat

ådraga sig Carl lX:s onåd, man vet icke rätt af

hvad skäl, måste han utbyta det rika Westerås

stift mot pastors-embetet i den torftiga Näs soeken

i Upland. Här stannade han likväl icke länge, ty

genom en skrift om kometerna , hvilken han dedice-

rat till konungen, återvann han dess ynnest och

utnämndes till biskop i Strengnäs, ett embete, som
han förvaltade i 27 år. Bland andra företag, dem
han här dels utförde, dels kraftigt befordrade, var

inrättandet derstädes af ett kongl. gymnasium, det

första af detta slag i riket, och anläggandet af

ett eget boktryckeri, hvilket han för det mesta

sjelf sysselsatte med sina egna arbeten. Härifrån

flyttades han, redan en 72-årig man, år 1637, till

orkebiskops-stolen. Oaktad t sin höga ålder, un-

dandrog han sig likväl ingen af sitt nya erabetes

göromål, och förrättade till och med visitatio-

ner högt uppe. i Lappmarken. Han afled d. 29
Not. 1646, 81 år gammal, och begrofs i Streng-

näs, en städj bvarvid han» käraste minnen voro

fastade.

ttuthue» eainus Mnajnt 9 broder till erkebisko-

pen Johannes Magni, hans sekreterare ocb dom-
prost i Strengnäs, hade följt honom till Rom och

blef efter bans död, år 1544, af påfven utnämnd

till ärkebiskop i Upsala; men hvarpå konung Gu-
staf naturligtvis icke fastade något afseende. Han
ntgaf sin broders stora historiska verk och kalla-

de sig sjelf der på titelbladet : Upsalas erkebiskop,

Svea och Götha primas, samt dog i S:t Britas klo-

ster i Rom d. t Ang. 1558»

GotactMftllt eller Oodeekalk » förordnades af

biskop Libentius år 1030 till andre biskopen i

Skara efter Thorgot, hvilken var den förste. Men
Gotsclialk, en Tysk Benediktinermunk, föredrog

den makliga klosterlefnaden framför det besvärliga

biskops-embetet i ett barbariskt land, enligt då-

varande begrepp om norden, och kom aldrig till

sitt stift, ulan lärer sedan hafva dött, såsom ab-

bot, i Hiehaelis-klostret i Luneburg.

ftotselialk, en Tysk munk från Mecklenburg, blef,

genom konung Albrekts bemedling, år 1365 biskop

i Linköping. Hans utländska börd och den om-
ständigheten, alt han ansågs hafva blifvit kapitlet

hälft påtrugad, ådrog honom i början någon obe-

nägenhet bland bans underlydande. Man försonade

sig likväl snart med honom, då man fann, att han

var minst lika nitisk om stiftets, särdeles dom-
kyrkans nytta, som någon infödd. Detta blef emel-

lertid den gode mannens förderf, ty då ban med
strängt allvar återfordrade Ramiarum, nära Jön-

köping, bvilket blifvit domkyrkan afbändt, retade

detta mångas harm, som trodde sig hafva bättre

anspråk derpå. Bland desse var en rik och mäg-
tig riddersman j Matthias Gustafsson af Sparre-släg-

ten, bvilken öfverföll biskopen och ibjelslog ho-

nom vid Tinderyd i S:t Lars socken, nära Linkö-

ping, d. 3 Febr. år 1374. Detta mord satte nu

hela presterskapet i harnesk, och riddaren förkla-

rades icke blott bannlyst, utan äfven landsflyktig.

Han måste resa till Rom och med svårighet, ge-

nom konungens och många andra ansedda perso-

ners förböner, lyckades det honom äadtligen der-

städes, att, d. 8 Dec. 1376, få förlåtelse försitt

brott, mot vilkor, att ban skulle erlägga 400

mark till domkyrkan och dessutom stifta ett pre-

bende till samma kyrka för sig och alla dem,

hvilka voro med honom vid biskopens mord. Man

sade likväl, och sådant troddes af den fromma

enfalden, att detta icke varit nog till försoning

af hans brott, utan att ban sjelf trånade bort,

att ingen af bans efterkommande hade någon lyc-

ka eller trefnad, samt att, i det hus der ban vi-

stades, kunde ingen gryta koka och intet ölkar

jäsa.

Gotteavlk, förut Ontnuvik* 2 mtl. gammalt

frälse, belägen i Jonsbergs socken af Öslergötb-

land, nära en vik af saltsjön. Följande äldre äga-

re härtill äro kände, nemligen slägterne: Lillja,

Olofsson till Gotlnevi, Sture, Natt och Dag samt

Posse. Åbyggnaden är ansenlig, ocb består af

3:ne stenhus af 3 våningars höjd. Här finnes hus-
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behofsqvarn, tegelbruk och mjfllqvarn, samt ett

fattighus for de nödlidande af godsets folk. Got-

ienvika kopparverk på Gottenviks ägor är aalagdt

af framlidne presidenten i Götha hofrätt, H. Ex.

grefve Arvid Erik Posse och privilegieradt år 1803.

Här 6nnas tvenne solo-agnar, rosthas af sten med

11 vändugnar och 11 dammar, de flesta af sten.

Malmen hemtas från Arvidsbergs koppargrafva i

Rönö socken, 1} mil härifrån. Medeltillverknin-

gen har vexlal emellan 40 till 80 skepp:d årligen.

ttottfrldsdal , äfven OorfVed» , annex till Mo-

lilja, beläget i Aspelands härad af Kalmar län,

3£ mil S. från Wimmerby. Här märkes: Gorf-

veda, säteri, består af 6 mtl.; bar angenäm be-

lägenhet och har tillhört slägterne Stråle, Brann

och Hagendorn. Socknen består af 13 £ mtl. Dess

areal utgöres af 12,983 tnnnl., af hvilka 1,220

äro sjöar och kärr. Folknummern upptages under

modersocknen. Adr. Wimmerby och St. Åby.

Gottland har af ålder utgjort en del* af Sverige,

ehuru stundom äfven för längre tider skiljdt der-

ifrån. Det var, under mer än tvenne århundra-

den, en Dansk provins, och dessförinnan tillhörde

det Sverige blott till namnet, samt liknade mera

ett Tyskt än ett Svenskt land. Om Gottlands

upptäckande och första befolkning finnes en saga,

hvilken åtföljer den gamla Gottlandslagen. Den

förmäler, att ön från början icke ägt någon sta-

dig grund, utan blott nattetid sväfvat på hafs-

ytan; men sjunkit oro dagen. En man, vid namn

Tielvar, förde eld till ön och sedan sjönk den ej.

Tielvar blef dess förste invånare och hans barn

efter honom. Sonen hette Hafde och hans hustru

Hvita Stjerna; de hade tre söner, Guti, Graiper

och Gunfin, hvilka delade ön i tre delar, kallade

Tridiungar. Deras efterkommande blefvo talrika-

re än landet kunde föda. En tredjedel vandrade

då ut, först till Fårön, så till Dagö vid Estland

och derifrån uppför Dunafloden genom Ryssland

till Grekiska riket, der de fingo bostäder. Så

lyder sagan. Den fäster Gottlands namn vid min-

net af de gamla utflyttningarne från Skandinavien.

Hvilken sanning kan ligga till grund för berättel-

sen känna inga häfders historia. Och de veta ej

mycket om Gottlands äldsta forntid, knappt mera

än att dess bebyggare voro af Germanisk stam,

beslägtade med Skandinaverne. Kristendomen på

Gottland är åtminstone så gammal som i Skandi-

navien, och en kyrklig förbindelse förenade ön

med det närbelägna landet. Den tillhörde Öst-

götha-biskopens stift, en förbindelse, som fortfor

äfven sedan Gottland var politiskt skiljdt från Sve-

rige. Sin märkvärdighet i den nordiska medelti-

den har Gottland fått genom handeln. Denna var

gammal på Gottland och vidsträckt. Den skänkte

välstånd och magt, hvaraf föddes ett fribetssinne,

favilket ogerna fördrog Sveriges konung såsom öfver-

herre. Deremot befordrade samma orsak en när-

mare förening med Tyskland, och hos konungen

öfver detta land, sökte Wisby stadfastelse på sin

lag. Kejsar Lotharius skall hafva gifvit en sådan

(1 1 25—1 1 37). Något senare (1 1 63) gaf den namn-
kunnige Henrik Lejonet åt Gottländningarne tull-

frihet i Tyska städer. De voro således redan då

ett handelsfolk, och förblefvo det äfven, så långa

Hanseförbundet stod i sitt flor. Wisby var Sve-

riges enda större handelsstad, rik och mägtig,

hvarom de stora ruiner bära vittne, hvilka ännu

finnas qvar af dess försvunna herrlighet. Men i

samma mån blef staden mera Tysk än Svensk.

Blott någon gång, när behofvet fordrade, erkände

staden Svensk öfverhet. Den vände sig nemligen

till Magnus Ladulås, då oenighet med landtfolket

hade satt dess säkerhet i fara. Han bekräftade

Wisby stadslag, ocb konung Magnus Smek förnya-

de densamma. Om det fanns en konung öfver

Gottland, så var det således den Svenske; men
hans inflytande öfver det stolta köpmansfolket var

ganska ringa. Wisby är den enda stad i Sverige,

som delade den allmänna rigtningen i Europa till

ett fritt och mägtigt stadslif. Städerae i Tysk-

land , Frankrike och Spanien bildade sig till republi-

kanska samhällen, mera eller mindre oberoende.

Ett sådant var Wisby, med Haoseatiskt lynne,

och det blef en Tysk Hansestad mera än en Svensk

handelsplats. Dess blomstrande tillstånd förstör-

des under senare hälften af fjortonde århundra-

det, och gick under på ett olyckligt och våld-

samt sätt. Waldemar Atterdag i Danmark öfver-

föll Gottland med en öfverlägsen magt, och be-

segrade, efter ett tappert motstånd, i trenne drabb-

ningar, Wisby borgare och landtfolket på ön, hvil-

ka gjort gemensam sak med dem. Ifrån denna

tid återvann Wisby aldrig sitt förra välstånd,

och Gottland blef en verklig provins, till en bör-

jan under Sveriges konung. Men från detta land

afsöndrades det af konung Albrekt, som pantsatte

ön hos Tyska orden i Preussen, ur hvilkens hand

den öfvergick till Danmark; ty drottning Marga-
retha inlöste de Tyska riddarnes anspråk , men till

Danmarks fördel, hvarföre hon ock blifvit illa an-

sedd i Sverige. Danmarks besittning och Sveriges

grundade anspråk gjorde ön till ett tvistefrö emel-
lan unionsfolken, medan den i sjelfva verket blef

ett sjöröfvarnäste. Dit tog den afsatte konung
Erik af Pommern sin tillflykt. Ett kraftigt anfall

på sjöröfvarfursten hade kunnat återförskafla Sve-
rige dess gamla tillhörighet; men konung Chri-

stoffer hade intet allvar med det försök att åter-

taga Gottland, hvartill han uppmanades i Sverige.

Han lefde i godt förstånd med sin afsatte företrä-

dare. Carl Knutsson skickade en krigsbär tfll

Gottland; men hvilken eröfrade ön icke åt honom
sjelf och Sverige, ntan genom förräderi åt Dan-
mark. Konung Eriks vistelse på Wisby slott slä-

tades så, att detta öfverleronades af honom åt

Danskarne, på samma gång, som den Svensko be-
fälhafvaren, Magnus Gren, förrådde flottan och
landsbygden, hvilken ban intagit. Så blef Gott-
land åter Danskt. Dess namn var sedan synligt i

recesserna , hvilka uppgjordes för att försäkra unio-

nens bestånd. Kalmar recess tillerkände ön åt Sve-
rige; men den förblef i fremmande våld, ehuru
icke i Danskt, ty den hade nu åter sin egen her-
re, och var för andra gången bortpantad af mt
konung, såsom ett jordagoda. Olof Axelsson Tett
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hade »mottagit den af komg Christian I, och
han lämnade besittningen deraf åt sia bror Ivar. Ka
mägtig man och beslägtad mod Ston Storo, Tar
Ivar Axelsson ej benägen att lemna en besittning,

•vilken, i fall ej tidens oro hindrat det, kunnat
göra honom till envåldsberrskare. Krig uppstod
emellan honom och Sten Store, som var hans
svarfar, och slutet blef , att Gottland lemnades af
Ivar åt konung Hans i Danmark år 1487. Ett

olyckligt öde syntes beständigt skilja Sverige från

Gottland, hvilket likväl ursprungligen varit ett

Svenskt land. Å andra sidan blef Gottlands fort-

farande förening med Danmark en kär förevänd-
ning för Sten Store, att fördröja onionens åter-

ställande; ty så länge Gottland var Danskt stod

Kalmar recess ooppfylld, och Sten Store styrde

Sverige. Han ville ej afstå sin magt, förr ån
Gottland, enligt sagde recess, återkommit onder
Sveriges spira. Den blef i stället änno en gång
ett hem för sjöröfvare. Severin Norrby nedsatte

sig på Gottland, likasom Erik af Pommern, och
Gustaf l:s försök att drifva honom derifrån, lyc-

kades ej bättre än Carl Knntssons anfall emot ko-
neng Erik. Orsaken var densamma : befa)hafvarens

trolöshet, och följden blef enahanda. Gottland

gafs af Norrby slutligen åt Danmark. På detta

sått kastades denna ö af och an emellan de mäg-
tige, och var ett föremål för ömsesidiga anspråk.

Krig fördes emellan Sverige och Danmark, och
Gottland utgjorde en bland krigsorsakerna. Men
Sveriges tid att vinoa land och magt var icke

kommen, och så förblef Gottland äfven efter fre-

den i Stettin 1570 och i Knäröd 1613 onder Dan-
marks spira. Men med trettioåriga krigets seger-

bragder följde äfven intagandet af detta land.

Detta skedde 1645, och i Brömsebro-fördraget

samma år a flräddes ön åt Sverige. Den bar ej

sedan varit skiljd derifrån, oUn bar delat Sve-
riges öden. Den utgör no ett eget län i ci-

vilt och ett eget stift i kyrkligt afseende. —
År 1808 gjorde Ryssarna ett försök att eröfra

ön, och ditsände en expedition af ongefär 1,400
man, som utan motstånd, i slotet af April, intog

det oförsvarade landet; men då amiral Cederström,

i spetsen för en öfverlägseo styrka och 3:ne linje-

skepp visade sig otaoför Slitö hamn, måste Rys-
sarne, efter tre veckors ockopation, lemna ön mot
förbindelse, att icke onder kriget tjena mot Sverige.

Hela Gottland är att anse som en bergplatå, på
bvOken ingen enskildt pankt böjer sig betydligt

dfver 200 fot. Bland enstaka berg förtjena att

nämnas Tkorsborgtn 200 { fot, Grogarnsbergen , Ho-
össre eller Boberg 121 J fot, Kiinttbergen 170 fot,

tamt Korptklint omkring 200 fot. öns stränder,

ayanerligast på vestra sidan, äro i allmänhet höga.

I de bogter stränderna bilda med o Ianför varande

grand äro goda hamnar för mindre fartyg. Bland

dessa hamnar märkas: på vestra kosten, Irreoiks-

kamn, Litkershamn, Sandvik, Klintehamn, tilKka

otrandbevaknings-inspektors-distrikt och vanliga öf-

verfartsorfen till Öland, Grönvikshamn och Bnrgs-

9ék f stmdbevakniugs-uppsyoiugsmans-distrikt; på
östra kasten, Stockoik, Gansoik, Bohnehamn, til-

lika s. b. i. distrikt, Bursvik, Uusvik, Ifugmm,
tillika s. b. i. distrikt, Sandhamn, Kattkammors-

rift, tillika s. b. i. distrikt; Sitta eller Slitö, för

större fartyg, den största och bästa på Gottland f

samt an af de förnämsta i Östersjön, tillika s. b.

i. distrikt, ock Kullen, s. b. o. distrikt; på nord-

östra kosten: Fårösund, äfven tillgänglig för stör-

re fartyg, tillika s. b. o. distrikt, och på norra

kasten, Kapetlshamn, tillika s. b. u distrikt. Vat-

tendragen på Gottland äro olika fasta landets; ty

hår finnas inga egentliga sjöar och strömmar. De
trenne slags vattensamlingar, som här förekomma,

äro så kallade träsk, Uå\ större delen i norra de-

len af ön och sannolikt uppgrundade sjöar, eller

insänkningar i kalkmassan, nu mera sällan 2 till

3 famnar djopa; myror, ett eget slags stora kärr,

med botten af odlingsbar dyjord och ofta med
yppig växtlighet; samt bäckar och åar, hvilka

nästan allesammans uttorka om sommaren. De be-

tydligaste träsken äro: Baste, Martebo, Faréume,

Barhngbo, m. fl. Bland myrorna må nämnas: Mä-
stermyr, Uörsne, Borna, m. fl. Bland åarne äro

Golhems-å och Lummelunds-å störst. Träsken ock

myrorna upptaga tillsammans en vidd af öfver

00,000 tonniand. Ler- och myrjorden är ganska

bördig, äfven kalkstensklappern under år med ym-
nig nederbörd; men endast för rågsädet, hvilket

ock nästan uteslutande begagnas å denna jordmån.

Säden blir der fri från ogräs och mjölet af en

ovanlig bvithet, bvarföre detsamma uppköpes be-

gärligt. Under torra somrar lider växtlighe-

ten på Gottland genom jordens starka uppbland-

ning af kalk, bvilken insuger och bibehåller

värmen längre ån i andra landskap, som icke

hafva kalkgrund. Man är derföre bär nödsa-

kad, att låta ängarna vara beväxta med skog,

för att skaffa skugga åt gräsväxten. Trädgårds-

skötseln år allmän och gifver god afkastning.

På några ställen växer valsötträdet ock uppnår

ekens böjd, samt ger, under varma somrar, ymnig

frukt. 1 allmänhet är jordbruket inrattadt i tre-

skifte, dock på en del gårdar och vid Wisby i

fyrskifte. Fullständigt cirkolatioosbruk finnes nä-

stan ingenstädes. Odling af lin och hampa är

ganska inskränkt, och på långt när icke svarande

emot landets bebof. De ofta nog inträffade strand-

ningar af fartyg lastade med dessa artiklar, hvil-

ka på aoktioner blifva försålde till lindriga priser,

torde i sm mån hafva bidragit, att minska hågen

för denna odling. Mullbärsträd finnas äfven i Wis-

by och bära ymnigt; men bären mogna i mängd

endast under varma och torra somrar. Af mycket

regn mögla de på träden. Flere tusende plantor

af hvita mullbärsträd hafva under senare åren, från

sällskapet för silkesodlingens befrämjande i riket,

blifvit bitsände och utplanterade. Silkesodlingen bar

under bela tiden, ehuru i liten skala, blifvit drif-

ven med temKg framgång, synnorligast å arbetshuset

i Wisby. Boskapsskötseln är icke högt uppdrifven,

hvilket bärflyter förnämligast deraf, att ehuru sä-

desproduktionen är i Ulltagande, så fortgår likväl

icke ängsodlingen i motsvarande förhållande. Få

hemman hafva större antal hornboskap, än bvad
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Jet onndgäagtiga behofvet fodrar. Hästarna af

fes ras iro bärdige, men, särdeles i södra da-

len af öa, små och svaga. Den ringa foder-

tillgången därstädes är orsaken kart ill, likasom

alt bonden, eburu god tillgäng pä säd han än kan

äga, aldrig består korn eller hafra åt sina hästar.

I några fä socknar på landet finnas ännu s. k.

skogshästar, hvilka hela året igenom gå nte och

vanligen endast vid stark köld infinna sig vid går-

darna; de fasttagas ej förr än de skola säljas el-

ler tämjas. Dessa hästar åro små; men ganska

härdiga. Gottläadska får-rasea är af ypperlig be-

skaffenhet till slagt, synnerligas! de lar, hvilka

hela året igenom söka sin föda nte. Man påstår

att köttet deraf erhåller någon smak af vildt; men
. deras all är grof och ojemn, oeb således otjenlig

till klädesfabriker. Utom på Carlsöarne (se detta

ord) äro dessa får ganska små. Endast vid yt-

terst sträng köld och djnp snö uppsöka utegångs-

faren de foderhms, som äro beredde för dem på

betesmarkerna. Detta sätt att föda fåren brukas

dock endast uti öns södra socknar, samt på Fårön;

i den öfriga delen af landet är fårslaget af vanlig

storlek, med grof all af jemn beskaffenhet. På Wis-
borgs kungsladugård finnes ett krono-schäferi, hvil-

ket ursprungligen varit af Strelitser-ras, då det in-

rättades år 1 781 ; men hade genom försjuka och an-

dra missgynsnmma förhållanden så försämrat sig,

att det pröfvades nödigt, att låta schäferiet från

nämnde ras småningom förändras till Sou tdowns-ra-

sen. Tillgången på skog är, utom på sydligaste de-

len af ön, icke allenast tillräcklig för landets bebof,

utan dess afkastning utgör äfven landets förnäm-

sta utförsel. Vid den verkställda undersökningen

af ekskogen år 1838, för dess kembjudande till

inlösen åt hemmansägarna, befunnos inom länet

958,096 st. ekar att lösas, mot en afgift af 18,963

R:dr 16 sk. B ko. Sedermera till 1842 års slut

har ekskogen blifvit inlöst å 2,500 hemmansdelar,

för 15,218 R:dr samma mynt. — Kalktillverknin-

gen, Gottlands enda bergsbruks-gren, utgör ett be-

tydligt näringsfång och idkas vid 39 privilegiera-

de kalkugnar, hvarförutan allmogen till busbehof

begagnar sä kallade kalkmilor. Den i Wisby stad

privilegierade kalkugnen, bvartill 271 1 k*ster kro-

naas ränteved, att in natur» levereras, äro an-

slagne, bär ännu namn af krono-ognen, eburu den,

med ofvannämnde rättighet till ränteved, blifvit

såld tiH enskildte, sednn der förut , för kronans rök-

ning blifvit förbrand till kalk all den huggna sten

,

hvaraf Wisborgs slott var bygdt. Kalkbränningen,

vid samtliga kalkagnarue, sysselsätter omkring 190
kalkugnskarlar, utom tjänstehjon oeb allmoge. —
Vid KHutehamn finnes privilegieradt skeppsbyggen*.

I öja socken anträffas goda sandstensbrott och der

tillverkas ett betydligt antal slipstenar. Ett slags

blöt, gråaktig sandsten, bekant under namn af
Golltaxd*3ten , utskeppas äfven till Stockholm och
fremmande orter. Bland binäringar märkes: fisket,

skäljagten och sjöfogelsjagten. Allmogens vinter-

slöjder bestå, för karlarne, förnämligast i skogs-

hygge samt trädarbeten; för qvronfolken i ullspin-

mog, vallmars-vafnad, stickning af tröjor och

strumpor. Sjöfart idkas af allmogen, ifrån Borgs-

vikshamn, synaerligast till Blekingska hamnar, mod

13 fartyg, om tillsammans 123 läster. Lendt-

mannahandeln drifves isynnerhet med öns utförs-

varor, nämligen spannmål, skogs-effekter, sand-

stensarbeten, ylletillverkningar, ull och något frukt,

samt saltadt fårkött. — Folket är lifligt och raskt,

isynnerhet strandboerna, visar i allmänhet större

hyfsning i uppförandet och mera belefvenhet i um-

gänge än i flere aadra landskap, är ganska ömtå-

ligt för förolämpningar, så väl genom ord som

åthäfvor; dock icke fallet för slagsmål, men ofta

nog för rättegångar. Gottländningen älskar väl-

lefaad och en viss beqvämligbet; men öfverlastar

sig sällan i samqväm, samt är, när så fordras,

färdig till ansträngningar, oförskräckt i faror, och

inskränker sig, utan klagan, till det nödtorftiga,

år härdig i köld och oväder på sjön (farskinus-

pelsar brukas här icke) har mycken lätthet att

fatta och visar mekanisk fintlighet, synnerligast

vid inrättningar, som underlättn arbeten. I följd

af Gottlands afskiljda läge hafva inbyggarna myc-

ket bibehållit äldre sedvanor och Icfnadssätt,

ej mindre vid firandet af helger och andra hög-

tidligheter, än äfven i hvardagslifvet snmt i

folknöjen. Så t. ex. samlas ungdomen om sön-

dags eftermiddagarna ock förlustår sig med åt-

skilliga lekar, af hvilka flera äro af gammalt ur-

sprung, såsom draga hank, störta stång, leka

park , spriaga i kapp , o. s. v. En äkta nordisk

gästfrihet och oförställd välvilja möter man öfver-

allt, och i allmänhet råder här välmåga, idoghat,

ordentligbet och snygghet. Allmogens bondgårdar

likna ej bondgårdnrne på fasta landet, utan äro

merendels ganska prydliga och snygga , samt nästan

öfverallt af sten och för det mesta med två vå-

ningar. Likasom Gottland till sin allmänna be-

skaffenhet i många hänseenden afviker från fasta

landet, så finner man ock här många egenheter i

seder, bruk, till och med i författning och sjelf-

va språket
, hvilket, sådant det af allmogen talas,

mer än någon annan landskapsdialekt afviker från

Svenska skriftspråket, hvartill vidare kommer en

egen och särdeles brytning på uttnlet. Utom en

myckenhet ord ur det gamla nordiska språket,

hvilka bär icke undergått någon förändring, har

i språket också bibehållit sig ett icke obetydligt

antal ord af Tyska, Danska oeb Engelska språken,

sådann de talades under medeltiden eller då Gott-

ländningarne
,
genom sm vidsträckta handel, ägde

gemenskap med dessa folkslag, och då många af

dessa bosatte sig bär, isynnerhet i Wisby. — Länet,

som tillika utgör ett stift, är indeladt i 2 dom-
sagor: norra och södra häradets, innefattande det

förra: Bro, Lummelunds, Forsa, Ruthe, Bakis,

Lina, Endre, Dede, Hälla och Kräklingbo tingsla-

ger; det senare: Garde, Borgs, Hemse, Fardbems,
Hoborgs, Grötlinge, HaWinge, Höide, Banda oeb
Stenkomin tingslager; 1 lagsaga, sammanslagen
med Södermanlands och Stockholms läns; % fög-
derier: norra och södra befallningen, röoefattande

ofvannämnde tingslager samt efter samma fördel-

ning; 3 prostaricr; 44 pastornter, hvaraf ö naa>
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och 39 könsist,, 8 kapeltarier, 98 seekear nåd
91 kyrkor. Länet underhåller 2 båtsmaeskompa-

Dier, tillsammans 260 man; hvarje rote utgöres

af i dal närmaste 4 mil. Till Oas försvar &r en

national-beväring upprättad, bestående, med några

bestämda andaotag , af alla manspersoner mellan

15 och 50 år; den är indelad i artilleri, jägare,

infanteri ock pikförare; kem styrkan, befälet in-

begripet, uppgick år 1843 till 9,281 men. Na-
tional-beväriegen exerceras årligen en kortare tid;

men under de senare åren halva endast artilleri

och jägare varit samtnandragne till exercis. Utom
de å öo varande 53 gåstgifvaregårdar, hvaraf 30
äro ansedda som skjntsombytningsställen , finnes

Mött en enda tillåten krog å landet. Tulluppsy-

ningsmännen bafva, sedan drottning Christinas tid,

åtajntit rättighet att ensamme hålla taverner (el-

ler krogar) vid landthamnarne, hvilka icke äro in-

beräknade i förenämnde antal. — För tallbevak-

ningen är Gottland forsedt med en tallkammare i

Wisby och indeladt i 6 straodbevakaings-inspek-

tors-distrikter, och 4 strandbevaknings-appsynings-

mans-distrikter. — Tvenne kongsgårdar finnas på
ön. Den ena, Roma kloster, är anslagen på lön

åt länets böfding, emot en arrende-afgift af 06
R:dr 32 sk. B:ko. Den andra kungsgården eller

Wisborgs kungsladugård blef år 1794, med sä-

teri-frihet, på 50 år donerad till framlidne Of-

fersten af Klint och dess arfvingar. Hvarken nå-

got säteri eller frälsehemman finnes i länet. In-

genstädes uttaga pastorerna till fullo den tionde,

bvartill de äro berättigade enligt 1648 års kon-
ventions-stadga. Gottland utgör en areal af 28
qvadratmil, eller 638,046 tonni., af hvilka 57,016
äro sjöar och kärr, fördelade till 1,097 f mtl.

med 40,738 invånare, hvaraf i Wisby 4,131. Hela

ön finnes uppskattad till 4,547,166 R:dr B:ko. öns
vapen består af ett bvitt lamm, som bär en med
korstecknet utmärkt fana i rödt filt.

ttmtttondelaajeti anses for den äldsta af våra

gamla landskapslagar. Dess innehåll häntyder på
en tid, då kristendomen änno ej var stadgad. Der

förekomma neml. föreskrifter, hvilka afse utrotan-

det af hedendomen. Det år således troligt, att da

gamla plägsederna sammanfattades i skrift på Gott-

land tidigare än på fasta landet, hvilket äfven kan

vara sannolikt, när man besinnar Gottlands lifliga

förbindelse med Tyskland. DerfÖre blefvo äfven

Gottlands stadslag och Wisby sjörätt tidigt utbil-

dade och utgöra granden för de Svenska städer-

nas lagstiftning. Gottlands stadslag är vida utför-

ligare än den s. k. Björköarätten, hvilken Birger

Jarl utfärdade för det nyss anlagda Stockholm.

Den är också äldre, och skall vara stadfästad af

kojsar Let narras, som regerade i första hälften af

1100-talet. Den lydelse, hvari laghistoriens for-

skare nu finna denna lag, är likväl yngre och kan

ej sättas högre än 14:de århundradet. Det beter

nämligen, att den gamla stadslagen, som kejsaren

bekräftat, bfifvit ytterligare stadfästad af konung
Magnus Ladulås och omsider förnyad af konung
Magnus Smek. Den år, jemte de öfriga landskaps-

lagarna, flere gånger otgtfveo; och fanns både på

Tyska och på Gottlands eget tsmgonsii. Tyskan
var nemKge» den tidens handeisspråk, särdeles i

Wisby, Ranseslädernas nederlagsort, och, såsom
nämndt är, sjelf ledamot af deras förband.

OovtlsinialanSmm är ett slags grå sandsten, sam-
mangyttrad af jemnfin sand med en art mager el-

ler kalkblandad lera, och med inblandade hvka
skimrande partiklar. Dea begagnas till finare slip-

stenar.

Ctottlmaelt Carl Axel, till borden Pinne, bar

från 1824 Ull 1833 utgifvit: Otowa, en skrift af

blaadadt innehåll på Finska språket; Försök att

förklara Tadti omdöme om Finnarne ; m. fl.

e^rtmimrelt» Jetmuj, född d. 15 Dec. 1726 i

Leksand, der fadern då var komminister, blef 1756
lärare i tbeologien, moralen ock humaniora vid

den nyinrättade kadett-korpsen i Carlskrona; men
denna befordran blef honom vida mer förderfiig än
yttig» ty 6*> Mnft Msåg sig prejudicerad och icke

bafva åtnjutit sin fulla • rätt, klagade deröfver i

uttryck, hvilka ådrogo honom en rättegång, hvar-

vid aktör yrkade mot honom ingenting mindre än

Kfvets förlust. AmiraKtets-öfverrättens dom gil-

lade väl icke detta påstående; men fråntog honom
dock embete oeh ära. Genom konungens utslag

1766, stannade det likväl vid ämbetets förtest.

Efter hand mildrades äfven denna stränghet tills

konnngen slutligen år 1772, på ständernas hem-
ställan, förklarade, att amtraKtets-öfverrättens dom
icke skulle ligga honom i vägen. Han kade emel-

lertid 1768 blifvit log. et metaph. lektor i We-
sterås, och, till följd af den ofvannämnde kongl.

förklaringen, erhöll han den sökta theologiska lek>

tors-sysslan, blef sedan prost ocb kyrkeherde i

Hubbo prebende-pastovat , thool. doktor, förste

tbeol. lektor och kyrkoherde i Baland 1785, riks-

dagsman 1789— 1792, samt förestod sina ömhe-
ten ända till år 1801, då han begärde tjenstle-

digbet. Gifte sig för andra gången vid 83 års

ålder, med en enka äfven öfver 80 år, kvilken

afled efter några månaders äktenskap. Han sjelf

dog d. 25 Ang. 1812, då senior bland stiften

presterskap. Han var af en stark kroppsbyggnad

och ett starkt sinne, färdig att för en idé våga

allt; fast i vänskap och i föresatser. Har utgif-

vit: Sverige* politiska, moraliska och ekonomiska

tillstånd; Kanliska så kallade filosofien från dess

sjetfgjoraa obegriplighet utvecklad och uppdagad; Ton*

kar om ordning och sätt i våra theologiska systemet.

Ctorteruw »lott på byn Gottorps ägor i Ljungs

socken af östergötblond, var beläget uti en äng

inom ett sumpigt kärr, på en hög kulle, der än-

nu synbara lemningar finnas, och uti hvars mu-
rar, år 1745, några jernhakar sutto qvar. Stäl-

let är nu alldeles öfverväxt med löfskog. Ingen

tradition härom är bibehållen. Man förmodar att

det varit ett af de slott, som under unionstiden

uppbyggdes till landets förtryck, ock förstördes af

Engelbrekt år 1434.

Oottorthr*, annex till Nårtuna, beläget i Lang-

hundra härad af Stockholms län, 3 1 mil S.O. från

Upsam, 5 j mil N. från Stockholm. Socknen kal-

lades i fordan tider GuMarör eller Gutkierör. Så*
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som anmårkningsvårdt förekommer hår ett tecken»

hvilket, till skillnad emellan Roslagee och Upland ,

finnes uthugget i ett berg. Vid östra ladan af

Frö* eller Fyris-ängen bar nan anmärkt tjocka

oeb massiva jeraringar, som förmodas varit insatte

att dervid fösta skepp eller fartyg, då i fordoa

tider bär varit öppeo segelled, bvilken, enligt de i

Närtana kyrka befintliga gamla handlingar, gått

ifrån Östersjön igenom ån i Åkers socken, samt

träsken in nti Starrsjön, nn en äng, förbi kyrkan,

tingstället Gramman eller Lingberga gåstgifvare-

gård, Vestra Rickeby, Skålbamra, Mellby, Eoberga

ägor, Hasby och Östtann kyrkor, i Laggasjön och

sedermera genom Fale- eller Före-ån intill Upsala

stad, hvilka trakter na för det mesta äro igen-

växte. Gottröra kyrka är mycket gammal, byggd

af gråsten och för längre tid tillbaka jernbandad.

Härvid märkes den af riksrådet grefve Axel Baner,

år 1735, för sig och sin slägt uppförda ansenliga

maosolé. Jokonnisberg , .Brddelsberg och Vängsjö-

berg äro trenne egendomar inom socknen. Gott-

röra innefattar 36 J mtl. och har 1,000 invånare

på en areal af 10,461 tonni, af bvilka 230 äro

sjöar och kärr. Adr. Upsala.

ttettelui ftmadttn är belägen omkring 6 mil från

Gotiland, till hvilket län den hör i administrativt

hänseende, i kyrkligt lyder den änder Fårö pasto-

rat. Öd utgör omkring ^ qvodratmil, med 6,000
tannl. skog och nära 406 tonni, åker, äng och

beteshagar, allt af högst mager beskaffenhet. På
få ställen finnes gräsväxt;, men ljung och renmos-

sa växer ymnigt på ön, hvarföre ock fordom re-

nar blifvit der underhållna. Flygsanden har längs

stränderna bildat kullar och äfvea på en del stäl-

len inträngt i skogen, utan bvilken ön snart skulle

förvandlas uti en sandbed. Det är likväl att be-

fara, att sådaot skall inträffa, sedan ön för skogs-

tillgångens skull blifvit inköpt af personer på fa-

sta landet, i fall de upphöra att bibehålla den för-

sigtighet vid hygget, som de hitintills iakttagit.

Orsak, Kearad Fredrik, en käck soldat,

som år 1708 blef volontär vid general-major von

Clodtens regemente i Mietau, tog afsked derifrån

för att gå till gardet, bivistade 1710, 1711, 1712
och 1719 årens sjötag och sistnämnde år den skar-

pa träffningen vid Sandhamn d. 24 Maj, under
Wrangels befäl, då nan, tillika med denne, blef

fången, och hela besättningen på dess skepp Wacbt-
meister. Han var då kapi ten. Återkommen nr fån-

genskapen blef han major och kapiten vid Söder-
manlands regemente, samt år 1746 kommendant
på Garlsbamns sknns.

Grann, Johan, född i Skellefteå, der fadern var

kyrkoherde i början af 1600-talet, blef 1642 as-

sessor i Sven hofrätt och 1653 landsböfding i We-
sterbottens län. Hans embets-förvaltiung är märk-
lig af tvenne saker: den ena, att Österbotten två

serskildta gånger, från 1660 till 1668, förenades

dermed, då Torneå skulle blifva landsböfdinge-resi-

dens, men åter afskiljdes derifrån, hvilket kan tje-

aa till prof på den enhet och bestämdhet i åsig-

ter, som rådde hos den då varande förmyndare-
regeringen; den andra att han, efter att i 26 år

bafva förvaltat sitt embete, år 1678 skiljdes der-

ifrån, för eftcrlåtenhet och försumlighet. Sorgen

häröfver torde bafva lagt honom i grafven, ty han

dog födande året 1679. Han hade år 1645 blif-

vit adlad; men som han icke efterlemnade några

söner, utgick ätten med honom.

Ctmulerverkft äro inrättningar bvaroti saltlösnin-

gar i stort koncentreras genom utsättande för luf-

tens inverkan, utbredde öfver större ytor, bvar-

igenom vattnets nfdnnstntng i hög grad påskyndas.

De bestå vanligen af höga och långa väggar,

genomflåtade med ris och öfver bvilka saltlös-

ningen far nedsila utur en på öfre kanten an-

bragt ränna, som efter hela sin längd är genom-

borrad med fina bål och uti hvilken den, nedan

den nedflutit öfver risväggen uti en reservoir el-

ler s. k. kisa åter nppumpas, hvilket förnyas så

många gånger, som erfordras för att få don fnUt

koncentrerad. Vid Fahlu grnfva finnes ett sådant

graderverk för koncentrering af vitriolvatten.

fjtradin, AndeM» kyrkoherde i Stora Bälinge

församling i Södermanland; men hvilket pastorat

nan ej bann tillträda, emedan ban dog af slag

1741, eadast 45 år gammal. Var en af sin tids

mest utmärkte predikanter, hvarföre en postilla ef-

ter hans död samlades och utgafs, bvilken sedan

erhållit tre upplagor. I denna samling utmärker

sig isynnerhet en långfredags-predikan af ovanlig

poetisk kraft och lyftning. Hans äldre bror,

CtrtMlls», Arvid, född 1704, en lärd och välsin-

nad man, hade varit på ett besök hos grefve Zia-

zendorff i Uernbut, och ansågs som Hernhntska

kyrkans apostel i Sverige. Han ingaf ett memo-
rial till erkebiskop H. Benzelius t detta ämne, men
hvilket blef utan annan påföljd, än en offentlig

skriftvexling mot och med. Af förstn slaget vore

isynnerhet Bäckmans och Kumbles skrifter. An-
vändes sedan som Hernhntnrnes missionär i Afrika

och Amerika, hvarvid han ofta råkade i lifafaca

bland bedningnme. Det är ovisst om ban omkom
mit genom någon olyckshändelse, eller om nan av-

lidit i Altona är 1759. Hans kamrat, Peter Wer-
ving, dog i Neuwied år 1755.

Orafond, grafgås, brandgås, jugås (Anas lador»

na), en till simfoglarnes andra familj, gåstoglar,

börande fogel nf 26 tums längd, med högröd upp-

åtböjd näbb med en knöl vid roten, bvilken tor-

kar efter parningen; bufvudet och halsen till mieV

ten svarta, bred hvit balsring, derunder ett brus*

bälte, ryggen bvil. Honan utan knöl, sned ble-

kare bälte ocb vältrad rygg. Förekommer, såsom

flyltfogel, ensam bland sitt slägte hos oss, somnat

vid ocb i grannskapet af bafvet, samt intager em
inskränktare zon än de flesta andra simfoglar. Tal-

rikast finnes den vid kusten af Skåne och i Dohne
läns skärgård, dit den anländer mot slutet af April

och flyttar åter i Augusti. Under ponungstiémi

kretsar den parvis eller flere par tillsammans öf-

ver boet, och låter dervid hörn ett bnarrande el-

ler pipande läte. Flygten är lätt och gaante
snabb, bvarjemte fogeln är ytterst skygg och såkt

des svår ntt komma inom bålL Äggen sons åne>

2 tum 6 linjer långa och nära % tom tjocka anm*
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fullkomligt Inrita, liggas tffl ett aatal af 10—16
uti hålor eller gångar roder grässvålea vid bran-

ta haf»stränder, sant standom uti ihåliga tråd

låagt fråa straadea. Födoämnena åtgöras hufvud-

sakligen af vattenväxter och deras frön, men äf-

ven af maskar, insekter oeh till och med smärre

iskar. Jemte födan nedsvåljes en mängd gros.

Köttet säges vara segt och traaigt; men dan och

fjäder äro dagliga.

Amffnss, lasi, född i ösmö prostgård i 85-

dermanlaad d. 14 April år 1748, död som dom-
prost i Strengnäs d. 30 Jan. 1828. Blåste i sin

-ungdom kampa mot knappa vilkor, hvilka tvango

honom, att år 1770 mot betalning afstå sin pro-

motionsrätt åt en sin landsman, bvilken, försedd

med klenare betyg, eljest skalle blifvit atesloten.

Han måste således ränta till nästa promotion, in-

nan hans tillgångar medgåfvo honom att taga la-

gerkransen. Samma år detta skedde, år 1773, re-

ste han till Halle, der han disputerade för den

theologiska graden. Hans dispntations-akt d. 31

Okt. 1774 var särdeles lysande, genom hans ovan-
liga färdighet i Latinet, hans sinneslugn och själs-

närvaro, och väckte sådant uppseende , att då han,

efter dess slut, såsom promoverad Ibeol. doktor,

satte sig i vagnen på torget, ropade de 800 stu-

denterne, som afhört disputationen, ett flerfaldigt

Nivat" åt hoaom. Han reste sedan till England,

predikade efter återkomsten för Gustaf III på Grips-

holm och intog der konungen i den grad till sin

fördel, att han utnämndes till hofpredikant och

1778 till kyrkoherde i Frostuna pastorat, hvilket

hans far förut innehaft. År 1793 blef han tbeol.

loktor i Strengnäs och 1800 domprost. Var full-

asägtig vid flera riksdagar, och senast 1823. Hans

hustru, med hvilken han lefvat i ett 52-årigt äk-

tenskap, afled'1824, 40 år efter sedan båda ma-
karne haft den sorgen att begrafva sin enda son.

De gjorde i stället de studerande af Södermanlands

nation till sina arfvingar, och anslogo flera sti-

pendier åt dem, samt åt skolinrättningar inom

stiftet. Har atgifvit åtskilliga predikningar och

theologiska skrifter; de senare på Latin.

OrmaTutma » Carl Sammel, en utmärkt land-

skapsmålare, född i Göthenorg år 1802, isynner-

het fördelaktigt känd genom en samling af Skott-

ska vyer, tecknade under en resa i Skottland år

1830, och utgifna från den lithograflska pressen

af honom och Billmark. En olycklig sinnessjok-

dom, hvarifrån neklagligen föga hopp är om hans

återställande, har sedan år 1838 beröfvat konsten

denne talangfulle idkare.

C^rmfflimsmsaiel kallas de kommelvårdar, hvilka

tros varit ämnade till grifter; andra kummel voro

tempelkummel, o. s. v. De stenvårdar, som kal-

kas kummel bestå af uppresta stenhällar med ett

tak, älven af sten. De likna små grottor eller

altaren, då man betraktar takstenen, bvilande på

de andra stenarna såsom fötter. De finnas till stor

mängd i WestergöthJand, Bohus län och äfven Skå-

ne), samt på ett enda ställe i Blekinge. I Norra

Tyskland, Danmark, Nederläaderna och England

ftiahnnjmff do äfven, oeh aaa har standom upp-

täckt i dessa kummel urnor, ben, penningar, va-

pen, m. m. , som utvisar att de varit brukade till

begrnfningsplatser. 1 Sverige äro de ofta till hälf-

ten underjordiska, likväl med ingången öppen och
takhällen synlig. Grafkummel, på det gamla språ-

ket Dauda gröftr eller Drauga keUir, äro ofta af

rektangelform och kunna innehålla ett betydligt an-

tal lik, äada till 20 stycken, hvilka ligga med huf-

vudet i öster, eller rättare hvila uti sittande ställ-

ning. Stundom äro liken så många, att de ej alla

kunnat få denna ställning, utan sitta då rundt om-
kring hela grottan, med ryggarne emot väggen.

Det talrikaste antalet grafkummel finnes i Wester-
göthland, omkring och emellan städerne Sköfde oeh

Falköping. Dessa grafvar kallas äfven halfkors-

grafvar, och tros härleda sig från det Jotniska

folket, som före Oden bebodde Skandinavien.

&wf*trOua, Anders Abraham, tbeol. doktor,

professor, prost och kyrkoherde i Umeå, ledamot

af N. 0., en af de aderton i Svenska akademien,

föddes i Sundsvall d. 10 Jan. 1790, der fadern

var handlande. Blef magister i Upsala år 1815,
ingick som e. o. amanuens vid universitets-biblio-

theket år 1819, följande året docens, år 1821

lektor vid akademien på Carlberg, prästvigdes år

1830, hist. lektor i Hernösand år 1832, erhöll pro-

fessors follmagt 1833, utnämndes till kyrkoherde i

Umeå 1835 oeh prost 1837. Författare till åtskil-

liga poemer, tryckta i Stockholms-posten , Poetisk

Calender, Heimdal, Hebe och Vinterblommorna, till

en afhandling öfver Sergels Amor och Psycbe, tex-

ten till Ett år i Sverige, en Sång öfver H. K. H. Kron-

prinsens förmätning, hvilken belönades med Svenska

akademiens dubbla pris, Skaldeförsök , Sånger från

Norrtand, m. m. — rMed mycket sinne för konsten,

deltar han äfven i dess ntöfning i en mindre skala",

yttrar Boye i sitt Målare-lexikon.

Grafva, en socken och prebende-pastorat, belä-

get i Carlstads tingslag af Wermlands län, Kilns

kontrakt af Carlstads stift, 1 mil N.N.V. från Carl-

stad. Socknen består af 41 TV mtl. och har 3,210

invånare på en areal af 35,594 tunnland, af hvil-

ka 2,800 äro sjöar och kärr. Adr. Carlstad.

Ctrafv*, Ångermanlands-dialekt, betyder; ligga

framstupa.

Grafveraa, är ett af Bohos läns tidigaste fiske-

lägen, ligger på yttersta udden af Sotenäs, be-

bodt af endast fiskare, hvilka räknas ibland de

ordentligaste i skärgården. Stället bildar, till-

sammans med några kringliggande öar, en egen

kapellförsamling, med namnet Kongshama eller

Gustaf Adolf, och som lyder under Tosseae pa-

storat. Kyrkan uppbyggdes af träd 1779. Sitt

namn Grafverna skall detta ställe hafva erhållit af

den begrafaingsplats för skeppsbrutna, som dea i

Bohus läns historia märkvärdiga fru Märg. Hvit-

feldt här låt anlägga i medlet af 1600-talet.

«rafver*fora, ett järnbruk i östergötbland. Se:

Ptåekna.

ttrafverltd, en bondgård i Hjertums socken af

Bohus län, belägen invid Götha elf, är märkvär-

dig för den skans, som Norske ståthållaren på Bo-

kas Ivar Krabba här lät appkasta år 1057, töl
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betryggande af sina infall på Svenska sidan; aw
hvilken i samma krig erdfrades af Svenskarne, än-

der Harald Stake. Lemningarne efter belastningen

hafva nyligen blifvit förstörda genom odlingar.

a^rarvård. Rörande rättigheten, att på de af-

lidnes grafvar uppsätta grafvårdar, finnes ingen an-

nan inskränkning än den som följer af ägande-

rätten. Blott den som äger sin grafplats kan va-

ra försäkrad, att den grafvård han låtit nppresa,

kommer att stå orubbad; derföre ser man också

grafvårdar af sten och dylik mera fast samman-
sättning blott på inköpta grafstaUen. Trädkors

och mindre varaktiga minnesmärken, hvilka resas

på allmänna grafvar, d. ä. sådana som ej af en-

skildt person blifvit inköpta till egendom, sönder-

falla ofta eller kullkastas, då, efter åratals förlopp,

gräfningen på kyrkogården återkommer till sam-

ma ställe. Deremot får ingen grafvård resas i kyr-

kor, utan att ritningen är fastställd af Kongl.

Maj:t, en inskränkning, som Gustaf 1H stadgade

genom en kongl. förordning af år 1776.

Cirafttl, Se: Begrafning.

Gran (mythol.), ett ryktbart svärd, tillhörigt Si-

gurd Fafnersbane. Gram var det förträffligaste

svärd, som dvergarne någonsin hade smidt. Si-

gurd pröfvade det på tvenne sätt, båda ganska be-
synnerliga. Han högg först dermed itu ett stort,

jernbeslaget smidstäd, ntan att svärdet fått den

ringaste skorra. Sedan lade han det i en flod,

hvars vågor drefvo en stor tapp nll emot svär-

det, och ullen blef genomskoren. När Sigurd, på
den ypperlige hästen Grane, sprängt öfver Wafur-
lågor (den eld , som omgaf deo stolta Bryn-
hildas borg), och han sedan, på Gunnars vägnar
och i dennes gestalt, hållit bröllop med henne,
lade han svärdet Gram emellan sig och henne i

brudsängen.

ISrain och Groat Enligt sagan var den sistnämn-

da konungens i Göthaland, Sigtrugs, sköna dotter,

hvilken hemligt flydde från sin fader med Danske
prinsen Gram Halfdansson, och gifte sig med ho-
nom. Sigtrug kom efter med en bär för att häm-
nas denna skymf, och Gram mötte honom med en
lika styrka, då härarna rustade sig till ett fält-

slag. Förut offrade man åt gudarne. Dervid fick

Gram det svar af oraklet, att svärfadern ej kun-
de besegras genom jern och stål, utan endast ge-
nom guld. Då lade Gram något af denna metall i

sin stridsklubba och med den falide han Sigtrug,

hvilket man anser syfta på ett förräderi, då någon
eller några af svärfaderns egne män låtit köpa sig

af mågens guld.

03rammat!t, tremolit, en bornblende-art , och så-
ledes tillhörande slägtet silikater, består af kisel-

syrad kali och kiselsyrad talkjord, vanligen kri-

stallinisk eller i stalaktitiska stråliga massor, per-

lemo-, siden- eller glasglänsande
,
hvit, gråaktig,

gul, röd, blå eller grönsvart. Förekommer i små
ljusgula, kristalliniska korn i Sala grufva, samt
vid Thunaberg i Södermanland.

fiismusf (mythol.). Så hette en konung i Sve-
rige, far till den utmärkt starke och storväxts

Habrod, hvilken var förlofvad med den tjusande

sköldmön Sigrun. Helge, son äfven älskade han-

ne och var älskad tillbaka, anställde dock krig

emot hennes foder. I detta slag stupade Grannar,

tillika med sin son Habrod, vid en klippa, kallad

Frekastenen.

Gran (Pinus abies), ett allmänt bekant barrträd,

hvilket förekommer från öfre och inre delen af Skå-

ne npp till den högre skogsregionen i Lappland,

allmänt, helst på lerbotten i fuktig hvarken för

fet eller mager jord, mindre frodigt på sandbot-

ten, om den ej är betäckt med mylla, och trögt

i sank mark
,
hvarpå dock virket blir ganska segt.

Vid 100 till 120 års ålder infaller dess rätta hagg-

ningstid; dock kan det bibehålla sig friskt ända

till 200 år, så vida det ej växer på otjenlig mark,

då det redan vid 30 år kan börja taga innaaröta.

Veden begagnas, såsom käadt är, så väl till bygg-

nader ocb hägnader som till bräder och bränsle,

barken till garfning, och kådan till terpentin- och

harts-beredning. En artförändring af den vanliga

granen, kallad slokgran, med långa hängande gre-

nar, hvilka hafva barr endast emot ändarne, före-

kommer sparsamt på några ställen i riket. För

öfrigt förändras trädets utseende ocb växt betyd-

ligt af olika växtställea, i följd hvaraf det för

olika benämningar, såsom: gårgran, hanggraa och

myrgran.

Gran eller Granin* , Nikolaus Andrea?» född

i Strängnäs ; men död såsom fys. professor i Helm-

städt. Berömd för sin lärdom och känd för flera

disputationer, samt en Memoria Svercheri Simoms

Provinc. Judiets y Milttum Prafecti, hade mycken
böjelse för påfviska läran; men man vet ej med
visshet om han öfvergått till densamma, utan blott

att han af sådan orsak afslog ett honom erbjudet

professors-embete i Upsala.

Gran* Olans Stenlianl» en Lapp, var den för-

ste pastorn i Lyksele Lappmark. Han ntgaf 1666
en bok, i frågor och svar, til) Lapparnes under-

visning i kristendomen, och 1669 ett Mammaie Lmp-

ponicum. Han dog 1690. Sedan denna tid har kan

haft flere efterträdare, bland hvilka Olof Gran var

den, som öfvertalade Lapparne att förkasta sina

trolllrummor, hvilka högtidligen utlemnades titt ho-
nom år 1723, med löfte, att sådana aldrig mes»
skulle begagnas.

Ctran» OfVer-, en socken med Ytter-Gran, be-

lägen i Håbo härad och kontrakt af Upsala län

och stift, 2± mil S.S.V. från Upsala, vid Mälaren.

Socknen bör till 2 kl. reg. Den innefattar 43 ^
mtU med 1,055 invånare på en areal af 8,563
tunnland, af hvilka 40 äro sjöar och kärr. Adr.

Rkolsund.

Gran, Ytter- » annex till Öfver-Gran, belägen i

samma härad och kontrakt som modersocknen , 3
mil S.S.V. från Upsala, vid Mälaren. Socknen an-
står af 9$ mtl. ocb har en areal af 4,073 tunn-

land, hvaraf 30 äro sjöar oeb kärr. Folknumnun
uppgår till 278 personer. Adr. Ekolsund.
»rånat » en art mineralier, hörande till slägtet si-

likater, hvilka till gruadkristallformen äro överens-
stämmande, isomorfa, äfvensom till flera andni

fysiska, egenskaper lika, men till sammans&llningan
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något dika, sålunda att kiselsyraa uti några är

grenad med lerjord, sant kalkjord, talkjord, jern-

oxidul oeb mangaaoxidul ; uti andra deremot mod
jernoxid i stället för lerjord, och med kalk,

hvarigenom oppkommer tvenne olika grupper der-

af, nemligen lerjords* ock jernoxid-granater. Af
de förra förekomma åter flera underafdelaingar,

på grund af den öfvervägaade mängd af den eaa

eller andra af de öfriga baserna, nemligen ler-kalk,

ler-jern och ler-mangan-granater. Lerkalk-grana-

ter förekomma i Dannemora grufvor, till färgen

rödbruna, balf-genomskinliga $ vid Hallandsås och

Halmstad blekröda och ljust rödaktiga; lerjern-

och lermangau-granater vid Broddbo och Finbo

nära Falun; i Falu grufva samt på Engsön i

Målaren. Jernoxid- eller jernkalk-granater före-

komma vid Besselkulla i Nerike, Lindbo i West-
inanland, i Sala grufva, i Låagbanshytte grufva i

Wermland, här under namn af Kanelsten och Rot-

hoffi! (se dessa ord), samt vid Swappara i Tor-

neå lappmark. De skönaste granaterna räknas bland

ädla stenar och kallas ädel eller orientalisk gra-

nat, almandia eller karfunkel, samt tillhöra för-

eta gruppen eller lerjern-granater. Böhmiska gra-

nater eller pyrop, som åfven användas till smyc-

ken, innehålla en betydlig mängd chromoxid och

äro äfven till grundkristallformen a(vikande från de

öfriga.

tiraaiatltersret kallas ett berg i sjön vid Börs t ils

kyrka i Upland. Berget är en öfvergifven jern-

grufva, bvarest malmen bestod till en del af skö-

ra, orediga och till slipning otjenliga granater.

Under damjorden skall denna granatförande berg-

art fortsätta sin sträckning långt i öster.

Glrauateabnrft;* Olof Bengtsson, hette förut

helt enkelt Olof Bensjtaaon » innan han erhöll

adelskap år 1662. Han kom i tjenst år 1630, så-

aom förare, bi vistade 30-åriga kriget, tjente sig

derundcr upp till kapiten, blef 1656 kommendant

på Kexbolm och försvarade i 13 veckor, med myc-

ken tapperhet, denna fästning mot Ryssarne, bvar-

för han befordrades till öfverste-löjtnant, blef se-

dan kommendant på Nyslott och sist i Wisby, med

öfverste titel. Född 1608, död 1679.

Orenatenfelt, Petter Bon» hette förut »ar-
ajn.HI» son till en berömd Fransysk officer, de
BtarajnJla* och född i Uses uti Narbonne , blef 1 620

föndrik vid Svenska gardet, befordrades efterhand,

var 1635 major vid Gordons dragon-regemente,

kommendant på Johannisborg ocb i Norrköping,

fick 165? befälet öfver den roterade allmogen i

Nerike och Wermland och andra till Norska grän-

sen stötande landsorter, samt blef följande året öf-

verste fär bergs-regementet. Dog år 166? i en

ålder af ?0 år. När han adlades 1650, antog han

det ofvaonämnda namnet.

ttranatenByeht Med detta namn äro tre per-

soner, och förmodligen trenne slägtleder, bekanta

hos oss, neml. ättens stamfader, ftnstaf Beln,

hvilken, då nan år 1690 adlades, var artilleri-

kapiten vid amiralitetet, hade, såsom fyrverkarc-

löjtnant på skeppet Månan, bfvistat kriget mot

Danskant** visat mycken tapperhet ock gjort stor

nytta med sina bomber och fyrkulor, särdeles vid

Kronoborgs belägring och vid sjöslaget i Sundet,

der 4 Holländska fluyter, af honom inredda till

brännare, förorsakade stor förödelse bland fienden.

Född i Stockholm 1631, död i Carlskrona 1693.

Hans son,

OrnnatenByont, Dldrlk , bokhållare i stats-

kontoret, författare af tvenne poeroer: Penningen*

beröm ock last ocb Trefaldig Ordottrijd emellan Skion-

heten, Vänligheten och Forståndet, har öfversatt 7V-

temach af Fenelon och Andeliga psalmer från Tyskan.

Ätten slöts med hans son eller brorson, en annan

GrnnatenflyeJtt » Gnstaf » arklimåstare vid ami-

ralitetet, om bvars föregående öden man ingenting

vet, men bvilken, genom utslag af d. 16 Febr. 1741,

blef, för åtskilliga grofva brott ocb missgerningar,

fråndömd sitt adelskap, fälld till 28 dygns fän-

gelse vid vatten ocb bröd och lifstidsfangelse på
Marstrands fästning, der han också kort derefter

afled.

Granatenhjelni , Magnui, son till en klockare

i Småland, Gustaf Mörck, blef år 1655 ryttare vid

Smålands regemente, 1661 handtlangare vid fält-

artilleriet och först år 1674 styckjonkare efter 19
års Ijenst. Sedermera gingo likväl hans befordrin-

gar något hastigare, ty d. 3 Febr. 1676 utnämn-

des han till kapiten. Genom ett prof af ovanlig

tapperbet, då han uppbrände den långa bron vid

Christianstad, jemte Danskarnes derpå uppförda

blockhus, bvilket försvarades af dem med mycken
mandom, förvärfvade ban sig adelskap och majors

fullmagt. Eboru vid början af Carl XII» krig tro-

ligen närmare 70 år, deltog han likväl i dem in-

till år 1706, då nan, d. 8 Nov., fick general-

majors afsked. Hvarken hans födelse- eller döds-

år äro kända.

Granater utgöra ett af de flere slag utaf lod,

som kunna brukas till laddning i kanoner. Under

konung Gustaf II Adolfs krig voro de mycket bruk-

liga inom Svenska bären. De fnnnos för alla slags

kanoner och äfven serskildta större granater, till

och med 100-pundiga, hvilka kastades ur mörsare.

Mindre granater kastades med handkraft, särdeles

då fästningar stormades. För större kanoner för-

färdigades de af koppar; men för de mindre bru-

kades de äfven af jern och fylldes med krut, bvil-

ket itändes genom ett rör.

Granatio, förut Antiers Hågbali» tjente sig

upp under Gustaf Adolfs Polska ocb 30-åriga

krig från simpel soldat till major vid artilleriet

och kommendant på Christianopel; adlades 1661,

men lärer icke hafva blifvit introducerad.

Granberg, Pehr Adolf, född i Götheborg 1770,

död i Stockholm d. 5 Febr. 1841, såsom sekrete-

rare vid landtbruks-akademien, bvilket erobete han

erhöll år 1826. 1 ungdomen lärer han hafva sökt

befordran i embetsväg; men hvari ban icke torde

varit lycklig, egnade sig sedan hufvudsakligast åt

litteraturen och blef känd genom ett äreminne öf-

ver Sten Sture, bvilket år 1803 belönades af Sven-

ska akademien. En mängd historiska, statistiska

ock vittra arbeten bafva utgått från hans flitiga

ocb skickliga penna, såsom: Katmar-mnkmens ht-
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stortå; Skandinaviens historia under Folkunga-dtten

;

Skandinaviens krigs-historia; Sveriges historia i sam-

mandrag; Götheborgs historia; Gustaf IV Adolfs se-

naste regeringsår; English and Swedish Dictionary;

Svenska diurens historia; Åreminne öfver Axet Oxen-

stierna ocb operao Jorund, begge belönade af Sven-

ska akademien; Dramatiska Skrifter, innehållande

bland annat: Svante Sture och Mdrtha Lejonhufvud t

Andebesvärjningen , o. i. v.; Svensk Statistik, det för-

sta systematiska arbete af detta slag; Journal .för

konster, seder och moder; Arkiv för Hushållningen

och näringarna; var en bland stiftarne af samfun-

det för ntgifvandet af handlingar rörande Skandi-

naviens historia.

Orsne (mythol.), Sigurd Fafnersbanes berömde rid-

häst. Han gick igenom både eld ocb vatten; men
tålde ingen annan ryttare än Sigurd. Då Gunnar

skulle fara och fria till Brynhilda, och hoo om-
gifvit sin borg med en trolleld, kallad Wafurlå-

gor, kunde Gunnars bäst ej drifvas in i elden.

Sigurd ville då låna honom Grane; men denne ka-

stade af honom, bvarföre Sigurd bytte hamn med
Gunnar, och red på Grane in i borgen.

Drauefort * kopparbammare i Asarums socken af

Blekinge län.

Grangren» Jolian Peter» notarie och klockare

vid Jakobs forsamling t Stockholm , der han dog d.

15 Sept. år 1831, i en ålder af omkring 60 år,

gjorde sig känd genom åtskilliga i den tidens smak

författade skaldestycken, af hvilka Svenska akade-

mien belönade tvenne: Framtiden år 1800 och

Samhälle-förbindelserna år 1807. Har äfven för-

fattat åtskilliga mindre stycken, ntgifna i Polymnia.

CtramgriU» studenter, granfrier, skogsfrier (Pedi-

cularis sylvatica), en mångårig växt, bvilken före-

kommer i kärraktiga skogsängar, särdeles på öf-

vergångsformationer, såsom på flera ställen i We-
stergöthland ,

Dalsland, Bohuslän, Halland, den

skogiga delen af Skåne, Östergötbland, Jerotland,

m. fl. Den ratas af alla kreatur ocb anses, till-

fälligtvis af dem förtärd, åstadkomma vådliga sjuk-

domsfall.

CbrangKrde eller GrKnjre» en socken med Lud-

vika kapell, belägen i Vestra Bergslags fögderi af

Stora Kopparbergs län, Norrberkes kontrakt afWe-
sterås stift, 9} mil S.V. från Falun, 7 mil från

Säter. Kyrkan, af gråsten, är byggd i början af

1400-talet, har 4 gånger varit hemsökt af åskan.

En gammal sägen är, att kyrkan först blifvit byggd

| mil härifrån vid byn Grytänge; men efter dess

uppbyggande blifvit flere gånger nattetiden nedrif-

ven af skogstroll, hvarföre den nuvarande platsen

utsöktes. Anledningen bärtill var, att då tvenne

tjurar lupit bort och snärjt sig med hornen i ett

granskogssnår vid en källa, ansågs denna plats va-

ra den rätta för templets byggnad. Källan säges

vara under nuvarande altaret. Ingen vågar beträ-

da templet eller ens kyrkovallen, som har ett öp-

pet sår på sin kropp/ Morgon och afton klämtas

vanligen hela året om, utom i rötmånaden; orsa-

ken härtill är ej känd i orten. Gränge, Tuna och

Säter utgjorde fordom en enda socken; men blefc-

vo år 1555 delade i trenne. Hertig Gustaf Adolf

erhöll Gränge socken i förläaing år 1610. Ar
1743, då oroligheter började yppa sig i Dalarna»

satte sig allmogen emot riksdagens påbud och be-

villningar till den grad, att landssekreteraren i lä-

net blef här i socknen drifven nr sockenstugan och

hans skrifvare med hårdrag och skuffainger tvungen

att lemna från sig papperen, hvilka sönderrefvo*.

I denna socken märkas: Ludvika, Nyhammar eller

Sunnansji, 2:ne jernbruk; Norså, Klenskyae och

Sunnansjö
}

3:ne bergsmansbammare (om hvilka alla

se dessa ord). Masugnar för tackjerns-tillverknin-

gen äro 14 här i socknen, nemligen: Nya hyttan,

Norhytton, uppbyggd 1649, Sunnansjö, urgammal,

och Rdfvåla, hvaruti Ludvika bruk har största da-

larne, Nya hyttan äger det ensamt, i de öfriga

hyttorna äro bergsmän med-intressenter. Björn-

hylte masugn hör under Ferna bruk i Westman-
land; Klenshyttan, anlagd 1605, Gonås, anlagd 1609,

privilegierad 1689; Persbo, äges af bergsmän; We-
slansjö och Akebeckshyttan

,
anlagde i urminnes ti-

der, äges af bergsmän; Bergsbo ocb Saxhyttan ägas

af Nybammars bruk. Laxsjö masugn tillhör frih.

C. J. af Nordins konkursmassa, samt en friherre

Lejonbnfvud och herrar Ström i Falun. Ramens

masugn tillhör Scbisshytte bruksägare och herrar

Wegelin i Norrberkes socken. Grufvor finnas här

i myckenhet. De betydligaste äro vid Gräsberget,

Svartberget, Yviken, Fredmundberget
t
Håksberget och

Gran- eller Grängesberget , hvilket är det ansenli-

gaste ocb utgör en stor malmtrakt med flere märk-
liga forböjningar. Malmslagen indelas härstädes

uti sjustjernsten, som är svartgrå och ofta Iris-

färgad, groftärnig, strålig eller lös fingrynig. Man
har anmärkt, att Grängesbergs-malmen i förra år-

hundradet stått bar i borgets öfra sluttning. Här
finnes bergbeck och bergolja. — Wäxman är den

största sjö i socknen. I den lilla sjön Barnkårn

har man anmärkt flottbolmar. På Sunnansjö bruks-

gård hålles bergsting med Grangärdes bergslag och

Westerdalarne. — Socknen bör till 2 kl. konsist.

och bar 6,385 invånare. Dessa äro till stor del

fattiga, till lynnet tröga och idka ej eågra ser-

skildta handaslöjder. Förnämsta förtjensten hafva

de af gruf- ocb skogsarbete. Grangärde med an-
nexet Ludvika innefatta tillsammans 46 £ mtl. på
en areal af 188,036 tunnl., af hvilka 25,000 äro

sjöar och kärr. Adr. Smedjebacken.

Granbolån, kongl. hofpredikant, kontraktsprost

ocb kyrkoherde på Wermdön, var född i Tuna i

Medelpad d. 16 Okt. 1714, död d. 26 Jan, 1776.

Författare till ett skaldestycke, kalladt: Tankar

om Sanningen, lemnade till Oskyldigheten.

Grno Iialt, annex till Nottebäck, beläget i Upp-
vidinge härad af Kronobergs län, 3| mil N.O. från

Wexjö. Socknen innefattar 9 mtl. och bar 272
invånare. Dess areal utgör 14,557 tunnl., af hvil-

ka 1,580 äro sjöar ocb kärr. Adr. Wexjö.
Granhalt, jernbruk i Nerikes län. Se: Gammelbo.

Granin**' * jerd verit i Westernorrlands län, utgö-

ras af Graninge brak i Långsele socken och Sol-

lefteå bruk i Sollefteå socken. Graninge bruk är

det äldsta i Westernorrlend och skall blifvit upp-

bygdt år 1673 af general-guvernören Carl Sparre
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tamt erhållit privilegier åren 1688, 1696 och 1736.

Ifrån nämnde Spärr* kom verket änder koagl. rå-

det Lara Fleming, bvars arfvingar tålde det tiH

grosshandlaren Johan Clason i Stockholm, såle-

des till ägaren af Sollefteå verk, hvilka brnk

ifrån deras första anläggning alltid varit före-

nade. Graninge bar 7 härdar, af hvilka en ir

privilegierad för 350 skepprd garfståls-smide. Det

har 3,950 skepp:d priv. årligt smide och hammar-
skatten utgöres med 39 skepprd tO lisp:d. Sollef-

teå brnk är beläget i en djup dåld och anlades af

ofvannämnde Clason år 1737; privilegierades först

på 300 skepp:d och ökades år 1748 med 700 för

1 hammare och 2 härdar. Det har nn 3 härdar

och 1,933 skepp:d priv. årligt smide, hvaraf ham-
marskatten utgöres med 19 skepp:d 6 lisp:d 13

marker, dessutom hafva bruken manufaktur-smids

samt betydlig svartsmide*- och spik-tillverkning.

Tackjernsfånget vid begge bruken är dels eget,

dels köpt. Brukens upplagsplats finnes på Qvarnön

i Sollefteå-elfven. Graninge-bruken utgöra en egen

församling, med omkring 800 invånare, lydande

under Sollefteå pastorat, med egen kyrka, upp-

byggd på brnksägarnes bekostnad och invigd d. 5

April 1761, samt har egen prest. Fiendtliga infall

och härjningar i denna församling hafva ägt rum
flerfaldiga gånger, såsom åren 1640, 1677 och

1721, då bruket blifvit afbrändt. Skeppningen

sker på Stockholm. Ägare: intressenter. Dispo-

nent: J. B. Gavelins.

Granit» gråberg, en bergart, hvilken utgör buf-

vudmassan af jordklotets berg och består af faltspat,

qvarts och glimmer, som ligga jemot blandade om
hvarandra och hvaraf det förstnämnda vanligen

utgör huvudbeståndsdelen, glimmer deremot den

ringaste och ligger med fjällens plattsidor vända i

olika rigtningar. Proportionen emellan de ser-

skildta beståndsdelarne år i olika granit-arter gan-

ska olika, äfvensom storleken af deras partiklar,

hvilka stundom kunna bafva ända till flera tums

tvärlinje, stundom deremot äro ganska små, i

följd hvaraf granit-arterne indelas uti grofkorniga

och finkorniga. Likaledes äro de serskildta be-

ståndsdelarne ganska olika till färgen, i följd hvar-

af, likasom af andra inblandade mineralier, hvilka

stundom till och med substituera faltspaten, olika

granit-arter äro till utseendet ganska skiljaktiga,

och få på grund deraf serskildta benämningar, så-

som orientalisk granit, skrift-granit, m fl. 1 all-

mänhet äro granit-arterna i bög grad hårda och

fasta, samt användas derföre , såsom bekant år, till

byggnadsarbeten och monomenter, samt ett särde-

les bårdt slag till gjut stenar vid messingsbruken..

Likväl finnas äfven arter deraf, hvilka äro så lö-

sa, att de falla sönder för vidröring.

GranknIla-viken , fordom dsralinmn eller dia-

kovik» var en god hamn längst i norr på Öland;

men nyttjas no endast för smärre jakter. Konung

Hans ankrade här år 1487 med 40 skepp. Riks-

föreståndaren Sten Sture skyndade dit med en väl

utrustad krigshär, och sedan konungen aflemnat

säker gisslan, besökte Sture honom ombord på sitt

skepp, der han blef mycket väl emottagen.

Granmar, en fylkiskonnng i Södermanland, Wh
fann sig ej vid Ingialds bjudning Ull dess faders

graföl; men undgick likväl icke derigenom det öde,

som af denne var honom ernadt. Så snart han fick

höra hvad som händt vid gästabudet, ingick han för-

bund med sin granne och svärfar, Högne eller Hogne
i Östergötbland, och förstärkte sin magt med sjö-

konungen Hjorward Ylfing, åt hvilken han gaf sin

dotter Hildigun till äkta. Snart anryckte Ingiald

med en här, för att med våld fullända hvad han

börjat med list. Det kom till en drabbning, hvari

Ingiald snart öfvergafs af folket från folkländerna,

hvilkas konungar han med försåt afdagatagit. Hela

den förenade styrkan föll öfver Ingialds egen trupp;

ban blef sårad och tvungen att fly till sina bär-

skepp. Då Ingiald fann, att han var mindre

stark i vapnens konst än i svekets, tog han åter

sin tillflykt till detta senare, föreslog ett möte
med Granmar och Hjorward, och en fred för lifs-

tiden blef der öfverenskommen samt beseglad med
eder och heliga löften. Granmar trodde äfven här-

på, och infann sig följande året vid det stora off-

ret i Upsala. Här spådde man honom, att han ej

skulle lefva länge, och detta gick snart i fullbor-

dan, ty då han med sin måg reste till sin kungs-

gård på Selaön i Målaren, öfverföll Ingiald dem
här nattetid och inbrände dem.

Granmars borg eller Granebora;* icke långt

ifrån staden Köping, på Skoftaskog, bar varit om-
gifven af tjocka gråstensmurar, hvaraf ansenliga

lemningar ännu finnas qvar. Man förmodar, att den

blifvit anlagd i åttonde århundradet af Granmar,

Södermanlands konung, emot Ingiald Illråda, Up-
sala konung. Borgen kallas af allmogen i orten:

Gräns-ringmur.

Gränsbo» säteri i Småland. Se: Säby socken.

Gränsbäck, säteri i Bankeryds socken af Små-
land, 2 hemman, är öfverste-boställc vid Jönkö-

pings regemente, har vacker belägenhet, prydlig

åbyggnad ocb trädgård.

Granichoni» lagman, R. W. O., död 1821, har

utgifvit flera ekonomiska skrifter, såsom: Landl-

ock Åkerbruks-kalekes ; Försök till en ekonomisk Ka-

tekes; Landlhushållninqs-låra för allmogen; Den klo-

ka och hushållsaktiga Gumman, samt Den sluge och

förståndige Gubben, hvilka begge sistnämnda erhål-

lit sju upplagor.

Graasliolm, 1 mtl. rusthåll, beläget i Öja soc-

ken af Småland, bar före år 1800 varit ett bond-

hemman; men vid den tiden inköpt af dåvarande

kongl. räntmästaren , sedan kammarrätts-rådet Ber-

gras i Wexjö, hvilken der låtit uppbygga en pryd-

lig mangårds-byggnad. Nära derintill framlöper

Helge-ån, i hvilken B. anlade ett stort pappers-

bruk, oljeslagen och sågverk. Sonen, major A.

W. Bergios, har i senare åren hår anlagt en klä-

desfabrik (1828) och ett tröskverk, bvilket drifves

i samma ström. Under egendomen brukas flera hem-

man. Gransholms ägor voro vid ofvannämnde tid

till en del mest stenbundna; men bafva af nämnde

imebafvare med outtröttlig möda ocb stora kost-

nader blifvit uppbrukado och odlade, så att Grans-

84
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06$ Gmkmåm*
Mm, med dtYvaraada iarittuitigar, fot aimnnd*
utgör en vacker och dyrbar egendom.

Oransaagare (Sylvia abietina, Nils.), «n till sparf-

fbglarne* 7:de familj hörande fågel af 4| tams

längd, med alla öfre kroppsdelar gråbruna, mar

eller mindre skuggade af olivgrönt, strupe* brit,

tinningarna, balten och bröstets sidor brungråa,

med ioblatidadt gult, nedre kroppsdelarna krita , med

Sparsamt inMaadadt gult, näbben och benen mörk-

bruna^ iris brun. Förekommer som flyttfågel om
sommaren uti granskogar i de vestra ock meller-

sta trakterna af riket tämligen allmänt; men ej

högt upp emot norden, och endast höst ock Tår

under flyttningen i de södra landskaperna. Ankom-
mer tidigast och flyttar senast af alla nårbesläg-

tade. Han är liflig ocb munter, dess sång utgö-

res af ett lätt igeokänligt
n
kepp-kjapp, kepp-tiafp?

Födoämnena utgöras af insekter, samt deras ägg
och larver. SHt bo lärer han bygga i höga gran-

buskar ocb lägger deruti 5 å 6 bvita, rödbrunt

punkterade ägg.
ttranvlk, en masugn, belägen i Undenäs socken

af Westergöthland, anlagd af Ant. v. Boji, utmed

Wetterns strand, 1 mil landvägen och 2 mH sjö-

vägen frän Forsviks bruk (se detta ord), tillvar-

kar emellan 600 å 1,000 skepp:d tackjern. Till

denna egendom hör Forsviks frälse-qvara , bvil-

ken ger 50 ä 60 tunnor i afkastning; Fors-

viks enbladiga frälse-såg, bvnrest årligen skå-

ras 600 å 1,000 sågblock; Granviks qvärn och

ska tte-såg,
t
dessutom flere hemman och torp,

8,339 tunnl. egna frälse- ocb skatte-skogar, samt

13,208 tunnl. rekognitions-skog, graderad till 5,781

tonni, fullgod skog. För masugnens bebof bafva

ägarne obegränsad rättighet ocb tillgång till malm
från Tabergs grufvor. Ägare: Intressenter. Dispo-

nent: J. R. Troselius.

Grape, Isak, kyrkoherde i Piteå, prost, tbeol.

doktor, L. N. 0., har utgifvit en berättelse om
Läsare-sällskaperna i Norrland, tryckt i Hernösand

år 1821.

Gråna* Johan, regements-fältskär vid Carl XII:s

lifdrabantkorps
f

h varvid han, som var född i Ham-
burg, anställdes år 1700, sedan han undergått

dertill erforderlig examen. Han följde konungen

under alla bans krig, från landstigningen på Se-

land och slaget vid Narva, ända till Pultava, der

han blef fången, förd till Moskwa och död 1715.

Gra»*» tjtaatar» var i början anställd i krigs-

tjänst och 1649 kapiten; men for sin svaga hel-

sas skull tog han afsked och blef häradshöfding i

norra och södra prosteriet af Österbotten , blef se-

dan assessor och slutligen vice president i Åbo
horrätt. Vid den allmänna landtdag, som hölls

der d. 26 Aug. 1676, företrädde han landtmar-

skalkens ställe, blef år 1685 utnämnd till lands-

böfding i Österbotten, upphöjd till friherre 16S9
och död 1694, i en ålder af 67 år. Hans fader,

som varit kommendant i Reva), var född Ungrare.

tVtratlal kallas vissa pensioner, hvilka utdelas åt

uttjenade krigare, ocb de som uppbära sådana ut-

delningar, benämnas med afseende derpå gratiali-

titr. Sådana gratialer finnas af åtskilliga slag,

såsom af amfi%b'tett-krlgsnfa^lmssan , afWafeto-
na krfgsmanshas-kassws medel, m. fl.

Ctratfal-kassa* hof-statens. Den stiftades år
1788, till förmån (Är fattige bofbetjenters ettkor

och faderlösa tern. År 1827 var dess fond något
öfvar 20,000 R:dr, inkomsterna 1,631 ocb utgif-

terna 1,235 R:dr. Underhållstagarnes antal gick
till 50.

&ravaIlists» Daniel Klirenfrled, kyrkoherde
i Prustuna och Cathärinenas af Strängnäs stift y

kontraktsprost, född i Stockholm d. 4 Okt. 17??.
Författare till Promenad-läsning, tryckt i Upsala år
1802; Resa från Gräddö HU Ratan; Religionen, skal-

destycke; Den yngre Baron Munchkausens märkvär-
diga öden och bedrifter, jemte en samling Skalde-

stycken, tryckt 1818.

Oravander, Lar* Fredrik, med. doktor, pro-
vincial-läkare i Falo län och ledamot af kollegium

medikum, född på Sund, icke långt ifrån Nora d.

3 Febr. 1778, en ganska skicklig läkare ocb be-
kaglig umgängesman, hvilken embetsnit och men-
aiskokärlek förde i en förtidig graf. En smitto-

sam nerffeber hade nemligen yppat sig i länet,

och under bemödanden att hämma dess härjningar,

angreps G. sjelf deraf ocb dog d. 7 Mars 1815.
Jemte sin vetenskap idkade han äfven vitterbeten

och erhöll af Svenska akademien, från ocb med år

1810 till ocb med 1812, fyra serskildta belöningar,

neml. for ett poem kalladt: Vishetens kåtta och tren-

ne imitationer efter Ovidius, Virgilius och Hora*
tius. Har äfven utgifvit några medicinska skrif-

ter, såsom: Förvaringsmedel mot smiltosamma sjuk-

domar; Toenne de enklaste sätt att anställa teftre-

nande räkningar, o s. v.

•travatloasbevis kallas det intyg, som låntagare

pläga lemna sina fordringsägare, för att bevisa

huru högt deras egendom är besvärad af äldre te-

teckningar. Sådana bevis utbändigas af vederbörlig

domstol, ocb bruka isynnerhet komma i fråga, då
inteckningar skola sökas. Den som erhåller in-

teckningen behöfver då veta, huruvida äldre in-

teckningar finnas i egendomen, och till hvad be-
lopp de uppgå. Vid utfärdande af skuldsedlar på
namn är gravatioosbeviset mindre vigtigt, enär
detsamma kan röra endast den fasta egendomen,
ocb skuldförbindelser på namn kunna besvära lån-

tagaren , utan att domstolen äger kännedom derom.

Detta är likväl äfven vid sådana tillfällen icke all-

deles onyttigt, emedan det åtminstone utvisar hvad
tillgång låntagaren äger i fastighet. I ocb för in-

teckningar har det en större vigt, emedan dervtd

endast behöfver efterfrågas fastighetens tillstånd;

men ej låntagarens blott reverserade skulder, bvil-

ka, vid boets utredning i alla fall, stå efter äf-

ven den sista inteckningen.

Orave , Sebastian, härstammade från en vader
Carl IX:s tid till Sverige inkallad Nederländsk

Blégt, och var född d. 25 Dec. 1684 i Filipstad,

der fadern var handlande. Röjde i ungdomen myc-
ken böjelse för mekanik, utvecklade den under Pol-
hems handledning och inträdde i bergs-kollegium,

såsom auskultant, år 1712. Från denna tid agna-
de han sig helt ocb båltet åt bergsbandUrtagen,

Digitized by



*oh sysselsatte a% i aio hembygd med eppsökao-

de af malmstreck och grufvor. År 1724 började

ten, i sällskap med handlanden Stram i Götaeborg,

*n vidsträckt bruksanläggning i Säfsnäs och Nås
sockens Finnmark, ech aplade, änder elfva års tid,

Gravendals och Annefors bruk, samt Strömsdal,

Fredriksberg och Ulriksberg. Allt detta sked*

de icke utan många svårigheter, och hvaribland

isynnerhet voro tvister om ägande-rätten, bvil-

ka drefvos så långt, att det två gånger var frå-

ga om basens nedritning. Dessa svårigheter ver-

kade äfven på Graves helsa* och, under en resa

till Stockholm, insjuknade han och dog därstädes

d 14 Mars 1748. Grill, som varit hans förläg-

gare och biträde, besökte honom på sotsangen,

och lofvade, att hans arfvingar skulle fa behålla

egendomarna, blott nan förmådde uppgifva någon

pålitlig man, åt hvilken deras förvaltning kunde

anförtros. G. gaf hänvisning på Polhem, bvilken

föreslog sin systerson, Lars Polbaramar, som för-

valtade sitt värf med sådan klokhet och redlighet,

att, ehuru skulden uppgick till hela boupptecknings-

beloppet, kunde den likväl afbetalas inom sexton år.

ttcavendal » ett järnbruk i Säfsens socken af Sto-

ra Kopparbergs län, anlagdt år 1724 af Sebastian

Grave, bar 3 härdar och 2,218 skepp:d 6 lisp:d

priv. årligt smide af eget tackjern, hvaraf barn-

marskatten utgöres med 22 skepp.d 3 lisp:d 13

marker. Här finnes en serskild råståls-bärd för

50 skepp:d af det privilegierade smidet och till-

verkas äfveo garfstål samt spik. Extra smidesrätt

till belopp af 700 skeppal årligen är här tills vi-

dare beviljad, enligt kongl. brefvet d. 27 Juli

1839. Skeppar på (ibtheborg eller Stockholm.

Ägare: Intressenter. Disponent: P. G. Berggren.

dnsvttrer. Ibland dem som i denna gren af kon-

sten utmärkt sig i Sverige, förtjena isynnerhet

nämnas: Le Moine, Fransmannen Hatton, Gillberg,

Heland, Åkerman, Akrell, Berades, Arfvidsson,

Blias och Fredrik Martin, Carpelan, Åkerland,

Forssell, Hackman, Wright, m. fl.

Cteembeated 9 i fornhaadlingar kallad Greipstad,

är en ganska liflig handelsplats och ett skärgårds-

samhälle, i Taoums socken af Bohus län. Stället

är väl bebygd t och räknar ett par hundrade in-

vånare. Har finnes tillika en bad-inrättning, bvil-

ken likväl är foga besökt. Nära derintill är den

märkvärdiga valplatsen vid Greby belägen , bvilken

är att anse såsom en af Nordens mest intressanta

fomlemningar, särdeles som den står i sammanhang
med Bohus läos mest bekanta och vigtigaste forn-

aägen. I en aflägsen forntid skola nemligen en

hop Skottar landstigit vid Grebbestad, och deri-

från företagit ett plandriagståg app emot Bulla-

rens härad. Men der blefvo de, vid Nafverstads

kyrka, angripna af ortens småkonungar, samt med
förlast tillbakadrifna mot stranden, hvarest de i

närheten af Taoums kyrka genskötos af andra or-

tens hofdingar, hvilka på dem anställde ett sådant

nederlag, att en förbiflytande bäck skummade af

blod, och derföre ännu i dag bär namnet Blod-

backen. De härifrån undkomna Skottarna nedhug-

gas slutligen mangraot vid Greby, och om denna

händelse erinrar den berfenda valplatsen dersta-

des, bvilken prydes af 117 ättehögar, af hvil-

ka 27 bafva resliga bantastonar. Denna markli-

ga tradition bestyrkes dessutom af en mängd an-
dra fomlemningar, af hvilka må nämnas högarna
vid Nafverstads kyrka, samt Skottska höfdingarne

Walbret och Kusens grafstäUen.

aVteefeltt» träffaingen vid. Under Gustaf Adolfs

Polska krig hade Åke Tott år 1627 blifvit af ko-
nungen skickad , med 200 ryttare och 500 knektar,

att bevaka fiendens rörelser mot Klein Werder.
Yid Grebin föll han i ett bakhåll af Koniecpolskis

trupper och såg sig oförmodadt kringränd; men
angrep Polackarne så kraftfullt med svärdet i han-
den, att han icke allenast lyckades slå sig igenom,

utan jeroväl eröfrade fyra fanor och nedgjorde 450
man. Detta utomordentliga tapperhetsprof behaga-

de särdeles Gustaf Adolf, som lät hela hären trä-

da i gevär, samt framför densamma uppställde

den lilla truppen, berömde dess mannamod, till-

delade soldaterne åtskilliga belöningar, dubbade

Tott till riddare och fäste sjelf den gyllene vär-

jan vid hans sida.

dreho, en socken med Wäma, belägen i Banke-

kinds härad och kontrakt, Östergöt biands län och

Linköpings stift, 2 mil S.O. från Linköping. Sock-

nen kallades fordom Grepabo. Dess längd är 1

och största bredd £ mil. Flere insjöar äro bår

och ibland dem Erlången, örn oeb Wilm de stör-

sta. Kyrkan är belägen högläod t och vackert; den

uppbyggdes år 1773, sedan den gamla året förut

blifvit nedtagen. Socknen nar fattighus och ett

spannmåls-magasin. Dessutom märkes här: Stora

Dala, 3 mtL frälse-säteri , J mil från kyrkan, med
stor och förmånlig trädgård; nar tillhört slägterne

Eibbing, Sinclair, Lejonbjelm, Cederberg, Fock,

Gripenwaldt, Bjelke ocb De Geer. — Wiggbyholm,

förut Wiggeby, 2 mtL frälse-säteri med Kasäng*-

torp, 4- mtl. af samma natur, har fordom tillhört

en Gunnar Galle, slägten Scheding, en baron Kagg,

grefve G. Piper ocb dess grefvinna Cbr. Törnflycht,

bvilken förordnade egendomen till fidei-kommiss un-

der Sturefors. Den innehades, tillika med sistnämnde

egendom af dess måg, riksrådet grefve N. Bjelke,

bvilken slägt den alltsedan tillhört. — Välbyggda

gårdar äro: Ståckö och Cathrineberg. Fordom har

bergsbruk blifvit idkadt bär i socknen under Åt-

vidabergs bergslag; på många ställen bär synas

tecken efter ödelagda hyttor och grofvor. Sock-

nen bör till 3 kl. reg. Den består af 22 J mtl.

och har 1,200 invånare. Dess areal utgör 11,965

tunnl., af hvilka 1,520 äro sjöar ocb kärr. Adr.

Linköping.

fireen. Tvenne adliga slägter med detta namn
hade fordom sitt stamhåll i Bohus län. Den ena

ocb äldsta skref sig till det gamla herresätet

Råssö på Oroust, ifrån början af MOO-taJet tall

1670, då nämnda egendom gick ur slägten. Den

sista kända ättlingen af denna slägt var kyrko-

herden Arvid Gren i Thorslanda på Hisingen, död

1799. Den andra ätten, bvilken är mera märk-

värdig, hade till stamgods Sundsby på Tjörn. Om-
kring 1520 nämnas en Olof Lanritason Groen, gift

Digitized by



664 Chrefre mribaw

med Arm Dam till Bråland. Dess son var lag-

mannen i Viken, Lauritz Olsson Green, bvilken be-

klädde detta embete emellan åren 1533 och 1575.

Han skall hafva varit en myndig, men föga rattvis,

domare, om man för sätta tro till de om honom
anno gängse traditionerna. Än i dag tro Tjörns-

bönderne sig varseblifva* huru "Herr Lars Olssons
1'

vålnad, på en svart häst, med lösa skor, midnatts-

tiden jagar omkring säteriet Sandsbys ägor, till

hans gamla afvelsgård Åker, och tillbaka öfver ett

litet sand, npp åt ön Mjörns klippiga stränder.

Hans ande tros vara dömd till denna fridlöshet

för begångna brott. Lauritz Green var gift med
Bente Jeroskiegg till Skottarp i Halland, och ha-

de med henne sonen Anders Green, sedan Norriges

rikskansler och författare till detta rikes lag, b vil-

ken antogs på herredagen i Bergen 1604. Denne

berömde man var född 1550, gift med Metta

Grubbe och död 1614, samt begrafven framför

altaret i Walla kyrka- på Tjörn, der hans prydli-

ga gra fsten ännu är att se.

Green , JHanjnii»* Ibland de många riksförrä-

dare, bvars namn vanhelga våra häfder, intager

riddaren Magnus Green ett af de främre rummen.

Från början en af Erik XHl:s ifrigaste medhållare,

förstod han, efter dennes fall, att innästla sig i

Carl Knulssons gunst och förlänades af honom med
Åbo slott och län, samt förordnades till anförare

för den här, som år 1448 sändes till Gottlaod,

för att derifrån fördrifva den afsatte konung Erik.

Ankommen till Gottland, inlät han sig i förrädi-

ska underhandlingar med Danskarne, tillät dem
undsätta Wisby slott, och bortföra Erik och hans

röfvade skatter, samt öfverlemoade slutligen ön åt

den nyvalde konung Christian i Danmark, till dess,

såsom det hette, deputerade från de tvistande ri-

kena hunnit på ett, i Halmstad utlyst, möte af-

göra, hvilkendera magten.ön skulle tillhöra. På
detta möte stämplade Green ånyo till konung Carls

förderf, och genomdref att det med Sverige nyli-

gen förenade Norrige, tillföll Danska konungen,
bvi)ken Green redan på Gottland i hemlighet svu-

rit trohet. Följden häraf blef, att han förlorade

sina förläningar i Sverige och måste begifva sig

ur riket. Under tiden idkade han sjöröfveri, er-

öfrade i Östersjön tre köpmansskepp; men blef

slutligen, jemte sitt folk, tillfångatagen af en

Lybsk skeppare, och hade blifvit afrättad, om ej

konung Christians bemedling mellankommit. Åter

på fri fot, öfvergick han uppenbart till de Dan-
ske, ocb förde, under den kort derpå yppade
ofreden, afvog sköld mot sitt fädernesland. Här-
under härjade han Blekinge, inträngde i Småland
och Östergöthland , försökte öfverrumpla Stock-
holm, samt lyckades slutligen att fråntaga oss Öland

1456. Girig, ärelysten och karakterslös fortfor

han hela sin tid i trolöshet mot sin laglige ko-
nung, och öfverlemnade åt bäfden sitt namn, bränn-

märkt, såsom det förtjenade, äfven af hans sam-
tids förakt. År 1469 ingick han i Eskilstuna klo-

ster, och dog der efter några års förlopp.

Ctreen, nagnni, d. y. f äfvenledes riksråd, var
en bland offren vid Stockholms blodbad. Han

hade varit en af "Förlofvareaa
0

på Stockholms

slott år 1520, d. v. s. en af dem, som bitrftdt

Christina Gyllenstjerna att försvara Stockholm. Han
innehade Helgeandsholmen ocb sköt derifrån på
Gustaf Trolles soldater, bvilka alltför dristigt nal-

kats andra stranden af Norrström.

OrefbKck, fordom Orydebalek» en socken med
Brevik, belägen i Kåkinds härad och kontrakt, af

Skaraborgs län och Skara stift, % mil N.N.O. från

Hjo, vid Wettern. Kyrkan, byggd af sten, år

vacker och rymlig, belägen utmed stora landsvå-

gen, emellan Hjo och Carlsborg. Dess ålder år

obekant; men den har blifvit tillbyggd i senare

tider. I socknen märkas 9 säterier, nemligen:

Ekhammar, 2 mtl., bar vacker belägenhet vid Wet-
tern, präktig åbyggnad, stor, vacker och ovanligt

fruktbärande trädgård med betydlig trädskola, bvar-

ifrån en mängd fruktträd af alla slag försäljas.

Egendomen har tillhört grefve Posse och sedan

frih. G. Adelsvärd. Fagerberg, 2 mtl., Ul/huU, 2
mtl., med rymlig trädgård ocb laxfiske; bar till-

hört frih. G. Adelsvärd. Spakå$, 1 mtl., Öfver-

gården Spånhult , fordom Spannhult, 1 mtl. Har
tillhört grefve S. Lagerberg och frib. G. Adel-

svärd. Miltomberga, Gärdesboda, Sörberga, hvar-

dera om 1 mtl., hafva tillhört frih. G. Adelsvärd.

Munkeberg, 1 mtl., med utmärkt vacker belägen-

het vid Wettern, stor och vacker trädgård. —
Socknen hör till 3 kl. konsist. och innefattar 23 £
mtl. med 915 invånare på en areal af 9,072 tunn].,

af bvilka 85 äro sjöar ocb kärr. Adr. Hjo.

Greff f Hans* Pomeranare, anmärkningsvärd för

de försåtliga planer han förenade mot Svenska

flottan år 1645. Om våren nämnde år, underdel

flottan rustades, upptäcktes en komplott, som, om
den fått komma till mognad, kunde haft de farli-

gaste följder. Greff, som gaf sig ut för osthand-

lare och bodde på ett värdshus, bvilket äfven be-

söktes af Svenska officerare, fällde der af oförsig-

tighet några utlåtelser, som gåfvo anledning till

misstanka. Af denna anledning blefvo bans saker

undersökte, då man däribland fann tvenne koffer-

tar, uppfyllde med hvarjehanda brännbara ämnen,

och försedd e med urverk för antäadningen, så att

de ej, förr än 12 timmar efter det verket var

satt i gång, borde sprioga i luften och utbreda

elden. Greff tvangs, efter denna upptäckt, att

bekänna, det han af några personer i Lubeck blif-

vit för 1,000 R:dr köpt att förskaffa en af dessa

kistor på öfver-kommendantens , den andia på ami-

ral-löjtnant Bloms skepp. Oaktadt de strängasto

efterspaningar, kunde rätta upphofsmannen icke

upptäckas; men Greff blef, sig till straff och an-

drom till varnagel, lefvande bränd. Dessa kistor

funnos ännu i Sverige år 1734. Den ena på ar-

senalen i Stockholm, den andra på Skokloster.

Grefve Ebba. Så kallades den till konung i

Westergötbland utropade Måns Bryntesson Lilje-

bööks dotter, Ebba, gift med Sten Eriksson Lejon-

hufvud, i anseende till hennes manliga väsen och

förslagna sinne. Konung Gustaf lät icke barnen

umgälla faderns förseelse, utan gjorde sjelf bröl-

lopet. Efter sin makes död — han sårades af aa
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Brik XIV:s drabant änder Stockholms belägring år

1568 och dog kort derefter af såret — blef hon,

tillika med sina söner, upphöjd i grefHgt stånd.

CirefVefeJdenw De oroligheter grefve Cbristoffer

af Oldenbarg, en slagting till Christian Tyrann,
väckte i Danmark, för att åter uppsätta denne på
thronen, kallades af folket grefvefejden , efter nämn-
de Cbristoffer. Gustaf Wasa, såsom bundsför-

vandt till Christian 111 och dessutom hans svåger,

uppträddo nu till hans bistånd, dels f&r slägtska-

pens skull, dels och ännu mera af fruktan, att

den anda af förbittring mot adeln, som lifvade

Danske bönderne , äfven skulle sprida sig till Sve-
rige. Han skickade derföre en talrik krigsbär i

Oktober månad 1534 in i Halland, hvilken intog

Halmstad, dref den Lubska och bondehären ned till

Helsingborg, bvarvid deras ene anförare, grefvea

af Hoja, flydde öfver till Danmark, och den an-

dre, Marcus Meijer, blef tillfångatagen. Åfven till

sjös var Svenska flottan lycklig, och grefvefejden

slutades med Christian III:s hyllning af hela Dan-
mark. Det var Danska allmogens sista försök att

vinna friheten.

€4refvens tid. Att komma i grefvens tid är ett

talesätt, som förekommer i Svenska språket och
stundom tages i tvenne olika bemärkelser. På vis-

sa orter betecknar det att komma i en lycklig

stund; på andra åter är dess betydelse alldeles

motsatt. Det torde kunna antagas, att den sena-

re bemärkelsen är den äldsta och således sannskyl-

digaste. Den uppkom under krigsoroligheterna i

aorden emellan åren 1533 och 1536, kända under

namn af grefvefejden. Lyckan gynnade i början

grefve Cbristoffer af Oldenburg, Lubeckarnes an-

förare mot konung Christian III i Danmark, så att

största delen af detta rike måste erkänna Chri-

stoffers öfvervälde, hvarvid hans soldater utöfvade

alla upptänkliga grymheter mot Danskarne. Dessa

räknade derföre grefve Christoffers dagar till de

onda , likasom de så kallade Diet atlienses hos Ro-
marena. Den förra betydelsen, eller den goda,

härleder sig från medlet af 1600-talet, och har

afseende på den tid, då grefve Pehr Abrahamsson

Brahe ägde Kajana, Koopio och Idensalmi socknar

nti Finland i förläning, der han förvärfvade sig in-

byggames kärlek, genom sitt milda sätt och den

lindriga skatt han fordrade af dem. Deras tack-

samhet uttryckte sig i detta ordspråk, hvarmed de

betecknade att någon kom i en lycklig stund, un-

der omständigheter, bvilka medförde välsignelse,

liksom grefve Pebrs närvaro. — Till en ung fri-

herre, som kommit i tjenst vid gardet några da-

gar före 1772 års revolution, och således från

fändriks rang med ens steg till kapitens, yttrade

Gustaf III: "Ni, min baron, kom verkligen i gref-

vens tid.
B

Crerve- och Friherre-värdigheten inrätta-

des i Sverige af konung Rrik XIV år 1561. Man
har ansett konungens bevekelsegrund hafva varit,

att därigenom förböja den högre adelns anseende,

oofa i samma mån nedsätta sine bröders, hertigar-

nos. De första grefve-famtljerna voro blott tre och

frifeerraracs nio. Antalet har sedermera vuxit till

något öfver hundrade grefliga och öfver trehundrade

friherrliga ätter. Med värdigbeten förenades betyd-

liga forläoingar, bvilka blefvo ärftliga efter först-

födslorätt. Det var i sjelfva verket ett försök att

införa feodal-inrättningar i Sverige, ty grefvea

och friberren blef ett slags vasall under konungen.

Förläningarne voro ej blott hemman och egendo-

mar, utan hela härader och vidsträckta länderier,

samt förenades med en viss regeringsmakt. Inne-

hafvaren kunde der anlägga städer, utnämna vissa

embetsmän och sjelf utöfva en viss domsrätt. Gref-

ven eller friberren utgjorde en instans emellan

lagmansrätt och bofrätt. Slutligen var det en

hufvudsak vid dessa förläningar, att kronans skatt

och ränta tillföll låntagaren. På detta sätt min-
skades betydligt kronans inkomster och en mägtig
feodal-adel var på väg att uppstå, hvilken otvif-

velaktigt skulle hafva betydligt inverkat på Sve-
riges statsförfattning, om den fått fortfara. Nu
blef den aldrig fullt införlifvad med vårt samhälls-

skick. Den stridde emot dess äldre lynne. Att

gifva sina tjenstemän län var en gammal rätt för

Sveriges konung; men ärftliga län voro okända för

Sveriges äldre statsrätt. Denna inrättning var så-

ledes en nyhet, och hvilken väckte missnöje i samma
mån den lände andra samhällsklasser till forfång.

Detta inträffade när på 1600-talet så många gref-

ve- och friberreskaper inrättades, att slutligen in-

ga sådana kunde gifvas, utan de som upphöjdes

till dessa värdigbeter måste nöja sig med exspek-

tanser på möjligtvis ledigblifvaode förläningar. Vid

samma tid började åfven de stora försäljningarne

af kronogods och förläningar, med ärftlig rätt, på
andra vilkor för grefve- för friherreskaperna. Sär-
deles slötande blef den tillväxt, som adelsmagien

härigenom fick, då ej blott kronans egna gods,

utan äfven kronans skatt utaf andra hemman, på
detta sätt Öfvergick i adelns hand. Bönderne kom-
mo i ett förhållande till adeln, såsom under

-

såter till sin öfverhet. Då uppslodo klagomål

och en reduktion. Missnöjet var riktadt emot he-

la den läntagande adeln, grefve- och friberreklas-

sen inbegripen. Derigenom att den lägre adeln

söndrade sig ifrån den högre, och äfven denna

icke var enig sinsemellan, blef det möjligt for folk-

partiet att vinna sin önskan , och den ärftliga läns-

inrättningen upphäfdes 1680. Från denna tid har

grefve- och friherre-värdigbeten blott varit en

ärftlig titel inom den högre adeln. En företrädes-

rättighet återstod likväl för grefvarne och friher-

- rarne, nemligen att utgöra en egen klass på rid-

darhuset, den s. k. herreklassen; men äfven detta

försvann, då klass-indelningen upphäfdes och om-
röstning per kapita infördes bland ridderskapet och

adeln år 1719. Klass-indelningen återställdes 1772;
men upphörde åter 1809, och på samma gång
infördes för hela adeln, således äfven för grefvar

och friherrar, den förändring, att värdigbeten en-

dast ärfves af äldste sonen och detta först vid

faderns död.

OrefYle, annex till Förslöf, beläget i Bjäre hä-

rad af Christianstads län, 1| mil N.N.O. från Eo-

gelholm, vid hafvet. Socknen innefattar 28 £ mil.
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och har 1,778 invånare på en areal af 8,933 tura).,

af hvilka endast 25 äro sjöar och kärr. Adr. Än-
gelholm.

Cirefvie, Mellan- , en sockeo med Åkarp, be-

lägen i Oxie härad ocb kontrakt af Malmöbas län

och Lunds stift, 2 mil S.S.O. från Malmö. Sock-

nen hör till 2 kl. reg., innefattar 10 £ mil. och

har 395 invånare. Dess areal åtgör 995 tunnland

jord. Adr. Malmö.

Cirefvie, östra, annex till Ingelstad, beläget i

Oxie härad af Malmöhus län, 1 J mil S.S.O. från

Malmö. Här märkes: Månstorps kungsgård, krono-

säteri, 5£ mtl., boställe för öfversten vid södra

Skånska infanteri-regementet, är nyligen bebygdt

med ett stort boningsbus af sten, beläget vid går-

dens gamla trådgård, ej långt från gamla Göthi-

ska slottsbyggnaden, af bvilken murarne ännu qvar-

atå, ehuru de äro mycket förfallna. Detta ställe

är märkvärdigt för sin ålder; det har fordom va-

rit omgifvet af höga vallar och grafvar, hvilka

nu till största delen äro försvunna. Såsom ar-

betshemman äro anslagna till denna gård 16 ^ mtl.

med en mängd gatuhus inom Ingelstads och den-

na socken, samt flere byar. Egendomen har en

skattlagd väderqvarn, en planterad hage, Månstorps

lund kallad, den enda skogspark som finnes i he-

la häradet. För ö frigt äger denna gård utmärkt

god, mycken och väl bäfdad åker och bördig äng,

samt betydlig torfjord, hvarmed dock hushållats

ganska oförsvarligt. — Socknen består af 8J-

mtl. och har 595 invånare på en areal af 1,296

tunnland, af hvilka endast 2 äro sjöar och kärr.

Adr. Malmö.

€)reffertion eller Gregorius , Mottltioe* lä-

rer blifvit biskop i Wexjö år 1207 och innehaft

sin stol ända till 1250. Om hans långa ämbets-

förvaltning vet man emellertid ingenting annat,

an att flera stenkyrkor skola blifvit byggda under

denna tid, samt att han satt sig emot påfvens för-

sök att förbjuda presternes giftermål.

€}re«eruea, Birger, en slägting till den he-

liga Brita och son till riddaren Göran Johansson,

var en tid kyrkoherde i östra Hasninge i Söder-

manland, blef sedan domprost i Upsala och i No-
vember år 1365 vald till erkebiskop, hvilket era-

bete han innehade till sin död, den 10 Mars 1383.

Han var då 66 år gamma). Han skall hafva skrif-

vit S:t Britas och Bothvids legender. Förordnin-

gen om en fattigstugas inrättande i hvarje för-

samling härrör äfven från honom.

^regoriameka tlderttlånlnajen infördes i Sve-

rige år 1753. Förordningen derom utfärdades d.

24 Febr. 1752; men nya tideräkningen skulle taga

sin början först ett år derefter. Sverige var då,

utom Ryssland, der den gamla stylen ännu bibe-

bålles, det enda Europeiska land, som icke tilleg-

nat sig denna tideräkning. Skillnaden emellan

gamla ocb nya stylen utgjorde då elfva dagar.

(Se: Gamla stylen.)

Gregorius, 9st. Detta helgons dag firade våra

förfäder den 12 Mars, med messa och prediknin-

gar, hvårföre dagen kallades Grelsmsssa. Grego-

rius lärer varit doktor (theologie) och an af den

kristna församlingens förnämsta lärare. Efter re-
formationen predikades här på denna dag Math.
24 Kap., och gjordes början med 42 versen*

GrelflT* Ha*i»la«ui Johan von» kom förs* i

tjenst år 1697 som volontär, gick derifrån i Hol-
ländsk, befordrades till löjtnant, tog afsked Ar
1702 och återvände till Sverige, der han anställ-

des vid grefve Frölicbs regemente i Riga, och
gjorde de följande fälttågen ända till slaget vid

Holofzin år 1708. Här blef han fången och förd

till Moskwa; men räddade sig med flykten och
hemkom till Sverige år 1711, befordrades Ull

kapiten vid Uplands tremännings-regemento och
sedan til) major, samt adlades med bibehållande

af sitt förra namn. Hvarken hans födelse- eller

döds-år äro kända. Ätten härleder sig från Scble-

sien ocb den ifrågavarandes far var ofverst-löjt-

nant vid Pomerska adelsfanan.

dreiaT» Jehan Ludvig Boejielaiae vos, an

sonson till den föregående, var född d. 30 Jan.

1757, ingick såsom yngling i krigstjenst och blef

år 1770, endast 13 år gamma), sekundkorporal

vid Norra Skånska kavalleriet, samt 1744 koraett

vid Bohusläns dragon-regemente. Fick 1786 trans-

port till Westmanlands regemente, var vid krigets

utbrott 1788 kapiten, samt erhöll, vid Anjala-

förbundets utbrott, det förtroendet af Gustaf Hl,

att, under förevändning af egna angelägenhe-

ter, afresa till Stockholm med hemliga depescher.

Kriget medförde i öfrigt för bonom hvarken ut-

märkelser eller befordringar, ocb han tog afsked

år 1794 sorn ryttmästare. Hans böjelse för jagt

och bans ovanliga kunskap i allt hvad därtill hö-
rer, hade tidigt gjort honom bekant och det var

till följd deraf han år 1803 erhöll hofjägmästare

fullmagt. Han förblef dock utan någon offentlig

befattning, ehuru han i Januari 1809 af Gustaf

IV Adolf fick befallning att ingifva förslag Ull

skallgång på Åland. Han kom likväl snart i att

annat slags beröring med konungen, bvilket gjort

hans namn bekant. Då nämligen denne, revoln-

tionsdagen den 13 Mars, sökte undkomma genom
vest ra slottshvalfvet, var det Greiff, som skyn-
dade att hindra det. Ursinnig öfver det befarade

motståndet, stötte Gustaf Adolf åt honom med sin

värja; men denna gick igenom rockärmen och så-

rade bonom endast lindrigt i venstra armen. G.

fattade konungen och bar bonom upp tillbaka i

sina rum. En vedbärare, vittne till detta säll-

samma uppträde, framkom och frågade, hvad man
ernade göra med konungen? då G. hade nog: far-

lighet att svara: "du ser ju att kungen är sjok;

men vi skola nog sköta honom." Man nar aU-
mänt trott, att G. varit medvetande om anlägg-
ningen, ocb befann sig på stället med afsigt; men
han har sjelf försäkrat, att sådant icke varit fal-

let , och att endast händelsen fört honom dit. Han
bar äfven uppsatt en skriftlig berättelse om för-

loppet, nedlagt den i bankens hvalf och lemnat

nyckeln i förvar uti Upsala akademis konsistorii-ar-

kif med påskrift, att den ej för begagnas förråa
den 13 Mars 1859. Emellertid blef denna hand-
ling en vändpunkt i Greiffs efen historia, liksom
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den var uti Sveriges. Hvar och en insåg, Alt

Greifft beslutsamhet och raskhet räddat revolutio-

nens sak, och maa skyndade att till en början fl-

ata honom dervid. Han stannade qvar på slottet,

körde om aftonen den vagn, hvari den fftngne ko-
nnngen fördes nt till Drottningholm, följde honom
sedan till Gripsholm och qvarstaanade der nnder

hela dess fångenskap. Gustaf Adolf vredgades ej

på honom, otan fattade tvertom för honom ett

vint förtroende, samtalade ofta med honom, till

och med i en monter ton, och presenterade ho-

nom för drottningen med den anmärkning, att han

sannolikt gjort honom mera godt än ondt. G:s

belöning för den vigtiga tjenst han gjort revolu-

tionen och särdeles dem, hvilka drogo nytta deraf,

var likväl icke så stor och betydlig, som man skulle

väntat. Den bestod i Svärds-orden, öfverste- och

sedan förste bofjägmästare-titel
,
öfverjägmästare-

sysslan i Upsala län, tre pensioner af 600 R:dr

bvardera, en af staten, en af Carl XIII och en af

Carl Johan , ett akademiskt stipendium åt hans son

och pensioner i Wadstena adliga jungfrustift åt

hans begge döttrar, och dessa förmåner ti 11fölK)

honom blott småningom och under en följd af fle-

ra år. Han afled julaftonen år 1828. G. var en

man af reslig växt och manlig anletsbildning, samt

ett muntert lynne. Måttlig i lefnadssätt, hade ban
egentligen blott tvenne passioner, den ena för jagt,

den andra för landtbruk; ty den tredje, den för

spel, var hos honom snarare beräkning. Tvert-

emot vanligbeten vann ban nemligen på spelet hvad
han förlorade på landtbroket, och plägade vanli-

gen tillgripa det förra, endast (Ör att godtgöra

de förluster, det senare förorsakat honom. Han
har utgifvit en skrift kallad: Anteckningar om fagt

•ek djurfångst i Sverige, bvilken värderas högt af

jägare. Hans son

firelfr* Carl SI sjlemanet Fromliolt, kapiten,

född år 1793, vistas för närvarande i Rio Negro
i Colombia, utgaf 1822—23 en krigsvetenskap-

lig tidskrift kallad: Hermathene.

GrelsYeBliasjene ertffrlnaj* Staden innehades

af 2,000 kejserlige under Italienaren, Fernando

de Capoas befäl. Gustaf Adolf tågade julaftonen

1630, efter slutad gudstjenst, i hemlighet emot
staden, anlade om natten sina batterier och kl. 5

om morgonen började 60 kanoner spela mot dess

murar. En förfarlig julotta! Ehuru öfverraskade,

sökte de kejserlige likväl göra motstånd; men då

Svenska kanonerna på eftermiddagen skjutit en

ansenlig öppning i muren
,
företogs stormningen och

lyckades utan särdeles svårighet. Nästan hela be-

sättningen blef antingen nedgjord eller fången.

Bland de senare var åfvea Capua sjelf , betäckt

med sår, hvaraf nan dog några dagar senare. (Se

vidare: Gartz.)

Orekerne, ett sällskap stiftadt af C. J. Hallman på
1790-talet, der vitterhet var deras förnämsta gö-
romål, dog ot med Hallman. Anno lefva några

ledamöter af detta sällskap.

ttreklafca. All modern kultur bar blomstrat upp

i Sverige senare ån i södra Europa, och detta

gäller åfven om studium af den gamla litteratu-

ren. Denna flyktade, emot slutet af medeltiden,

från Konstantinopel till västerländerna , och anan

på 1 500-talet visste man i Sverige föga derom.

Ett Svenskt-Latinskt-Grekiskt lexikon förskrifver

sig dock från denna tid. Det var den s. k. Svin-

magen, egentligen en öfversättaing af Serrarfi

Tyska arbete, öfversåttaren var Elaos Petri Häl-

sing. Några smärre arbeten lära äfven funnits pä
Grekiska, ty de som förstod© detta språk kände

det på annat sätt än i våra dagar; det skrefs, ej

blott lästes. Tal på Grekiska, likasom ännu på
Latin, brukades bland de lärde. Under och efter

Gustaf II Adolfs tid och igenom de af honom in-

rättade läroverken tillväxte lårdomen, och Gre-

kiskan delade med Latinet äran att vara det

akademiska språket, samt grundvalen för all

lärd bildning. Geselii läroböcker hafva blifvit

begagnade intill våra dagar. Sedermera trängdes

Grekiskan något tillbaka af Latinet;
1

men bibehöll

ännu sitt anseende ocb hade i Floderus på 1700-

talet en utmärkt kännare. Med studium af Lati-

net stod det Grekiska i nära sammanhang och bå-

da bildade en säkrare grund för lärd bildning, än

som kunnat erhållas på något annat sätt. Frukten

af våra Helleaisters arbeten ligger till en stor del

bcgrafven i den akademiska disputations-litteratn-

ren, ocb nppsökes blott med mycken möda af fli-

tige forskare, öfversättningar af de gamla Gre-

kerne hafva framträdt i våra dagar. Sålunda bar

biskopen i Linköping, Wallenberg, öfversatt hela

Home ros, professor Tranér en betydlig de) af sam-
me skald ocb nyligen har en tredje uttolkning af

Homerus börjat utgifvas af lektor Johansson. Tbu-
cydides finnes på Svenska, öfversatt af professorn

i Upsala, J. 0. Höijer: En och annan af Aristo-

phanes komedier kan nu läsas på Svenska i pro-

fessorerne Lindgrens, Thomanders ocb Hagbergs

öfversättningar; af de tragiska skalderne har den

mångkunnige Palmblad skänkt Svenska litteraturen

Sopbokles ocb iEschylus i öfversättningar. En an-

nan öfversättare , lektorn i Gefle, nu mera prosten

Emanuclsson , har äfven sysselsatt sig med Sopbokles

och dessutom öfversatt Polybii historiska verk.

Likaså äga vi Herodotos på Svenska af Carlstedt

och en liten del af Plato öfversatt af Ignell. En

del af dessa öfversättningar hafva den i Stockholm

ntgifna Samlingen af Grekiska ocb Romerska pro-

saiker att tacka för sin tillkomst. Huruvida nå-

gon så stor tjenst blifvit gjord åt den klassiska

litteraturen genom dessa öfversättningar, kan be-

tviflas; ty utarbetade äfven med den största för-

måga, gifva de blott ett svagt begrepp om den

forngrekiska litteraturen. Den som vill rätt lära

känna densamma måste studera den på urspråket.

Större vinst torde Svenska språket hafva gjort ge-

nom sådana arbeten. De bevisa emellertid, att

den klassiska litteraturen äger sina idkare och bi-

behåller sitt anseende. Dess betydelse år mindre

än förr. Bildning ocb lärdom finnas nu utan klas-

siska studier; men inom en inskränktare krets id-

kas de ännu med framgång och utöfva sin bildan-

de kraft genom den klarhet i tanken, och det be-

hag i stilen som var de gamle Greker och Ro-
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A6H CteeMolct-Rjralia kapellet*

mare egen. — Utom dessa ofvannämnda öfversitt-

»inger bafva flere andra åtkommit, särdeles inom

disputations-litteratoren , hvilken fortfarit att lemna

bidrag till den Grekiska fornålderns kännedom. Rn

betydlig vinst bar detta studium gjort i senaste

tider, genom professor Palmblads omfattande ar-

bete i den Grekiska fornkunskapen.

Oreltlekt-Ityeka kapellet , som förut baft sin

lokal i stadshuset i Stockholm, flyttades 1846 till

ett nybygdt hus vid Malmskillnadsgatan nämnde

år. Kapellet, utsiradt med den yttersta prakt,

bländande genom sin rikedom på guld, silfver

ocb dyrbara målningar, blef högtidligen invigdt

d. 11 Okt.

Oren, Jonas » en namnkunnig orgelbyggare i

Stockholm, född 1715. Kom i lära hos Daniel

Stråfale 1733, erhöll privilegium år 1748 att va-

ra orgelbyggare och ingick samma år i bolag med
Peter Stråhle, för bedrifvande af detta yrke. Gren

ocb Stråhle byggde samfaldt 6ere stora och kost-

samma orgverk. Utom det i Carlstad, som full-

bordades år 1753, bafva de förfärdigat några pryd-

lige i Stockholm, nemligen Catharina, slotts- och

Fransyska reformerta kyrkornas präktige verk, äf-

ven Kungsholms, Ladugårdslands och Danviks, samt

till en del Skeppsholms och Finska kyrkans orgel-

verk. 1 Westerås, Hedemora, Sala, Piteå och Tor-

neå städer äro de bekanta genom sina orgelbyggna-

der. Vid flere landskyrkor i Upland, Södermanland,

Westmanland, Helsingland, Öster- ocb Wester-

göthland samt Wermland, finnas äfven deras ar-

beten. Utom dessa, bafva de i Stockholm och

annorstädes förbättrat äldre verk. Så väl för de-

ras flit vid slottskyrkans orgelverk år 1752, som
ock i anseende till utmärkt skicklighet, benådade

konungen dem begge med direktörs-fullmagter. Pe-

ter Stråhle var född år 1720, lärde orgelbygge-

riet bos farbrodern D. Stråhle ifrån 1735. Dessa

begge bolagsmän, hvilka i 17 års tid så enigt och

förtroligt fortsatte sina arbeten, afledo begge in-

om 5 veckors tid; ty Stråhle dog i Februari må-
nad 1 7 65 och Gren i Mars månad samma år. Ut-

värtes prydlighet i deras arbeten vittna om god
smak. Gren var isynnerhet god theorelikus; men
Stråhle större praktikus, hvadan de begge så myc-
ket bättre sökte ett gemensamt ändamål.

Grenadlerer* Fyra bland det indelta infante-

riets korpser benämnas grenadierer. Dessa äro

kongl. lifregementets grenadier-korps, kongl. för-

sta och andra lifgrenadier-regementerna samt Små-
lands grenadier-bataljoo. Det fordna kongl. lif-

regementet till häst är no mera fördelad t i trenne

korpser: busarerne, dragonerne och grenadiererne

,

af hvilka de två förstnämnde äro rytteri, det sist-

nämnda förvandladt till fotfolk. Dessa grenadie-

rer underhållas genom rusthåll såsom infanteri,

och för hästvakanserna erlägges af rusthållarne en

årlig afgift af 7 £ tunna spannmål för hvarje num-
mer. Manskapet är deremot befriadt från arbets-

kommenderingar. Korpsen räknas bland rangrege-

menten, samt tillhör konungens lif- och hustrup-

per. Chefs-embetet utöfvas af sekund-chefen; ko-
nungen är sjelf regements-chef. Korpsen består

af 500 nummer, hvaraf dock 35 äro indragna till

furirers, gevärshandtverkares och musikens under-

håll. Lifregementets grenadierer äga sin indel-

ning till största delen inom Westmanland ocb till en

mindre del i Södermanland. Mötesplatsen är Ut-
näslöt, 1 J mil ifrån Westerås. Första och andra

lifgrenadier-regementerne tillhöra äfven lif- och
hustrupperne, äro förlagda i östergötbland , mod
mötesplats vid Malmen, £ mil från Linköping.

Andra lifgrenadier-regementet är, likasom lifrege-

mentets grenadierer, afsotet kavalleri ocb hette

förut Östgötba regemente till häst. Samma va-

kans-afgift af 7 i tunna spannmål på hvarje num-
mer erlägges äfven för detta regemente. Dess

nummerantal är 1,000, hvaraf 72 äro indragna.

Första lifgrenadier-regementet har 1,244 nummer,
men derutaf 78 indragna. Andra lifgrenadier-re-

gementet förvandlades till infanteri 1791, för en

tid af 50 år, hvilken nu ytterligare är förnyad till

1870 års utgång. Vid 1871 års slut är kontrak-

tet om lifregementets grenadierers tjenstgöring så-

som fotfolk tilländalupet. Med den fjerde grena-

dier-korpsen, eller Smålands grenadier-bataljon, äger

i det närmaste samma förhållande rum, blott att

vakans-afgiften är mindre. Den utgör jemna 7

tunnor spannmål per nummer; men kontraktet, som
ingicks 1812, är förlängdt till samma tidsomför
de andra båda till grenadierer förvandlade kaval-

leri-trupperne. Denna korps har en styrka af 500
nummer, dock med afdrag af 35 indragna rotar.

Den har sin mötesplats på Ränneslätt, | mil från

Ekesjö. Chefs-beställningen medför öfverst-löjtnants

grad. Grenadier-korpsemes hela styrka, med af-

drag af de indragna nummerna, utgör således för

lifregementets grenadierer 465, för första lifgre-

nadier-regementet 1,166, för det andra 928, och

för Smålands grenadier-bataljon 465 , eller tillsam-

mans 3,024 man. Aflöningen och underhållet af

dessa trupper uppgår, för lifregementets grena-

dierer till 70,243 R:dr, för första lifgrenadier-

regementet till 121,603 R.dr, och för det andra

till 140,548 R:dr, samt för Smålands grenadier-

bataljon till 69,682 R:dr B:ko.

Grenander, Kilas ChrUtofiTer, professor,

prost och kyrkoherde i Sköfde, theol. doktor och

Led. af N. 0., har utgifvit: Förberedande reflexio-

ner i rättslärans propedevtik, Upsala 1820, m. fl.

Grenerot, Alf, omnämnes såsom en af hufvad-

männen för de Tyske Hättebröderne, hvilka inne-

de Stockholm, för att hålla det den fangne ko-

nung Albrekt tillhanda (1389—1398). Hans namn
har gått till efterverlden, åtföljdt af minnet utaf

det svartaste nidingsdåd Svenska historien vet att

omtala, nemligen mordbranden på den så kallade

Käpplingeholmen (Blasiiholmen), den II Juni 1389.

Alf Grenerot var anstiftare och verkställare af den-

na rysliga bragd, hvilken bestod deruti, att 60 af

Stockholms mest ansedde borgare , förrädiskt fäng-

slade, utfördes till Blasiiholmen, lades under tråd-

sågar, och brändes sedan lefvande, instängda i ett

gammalt på holmen stående trädbus.

£2renna, en liten uppstad vid Wettern i Jönkö-

pings län ocb Wiste härad, 30 mil S.V. från Stock-

Digitized by



faolm. Staden är anlagd af riksdrotset grefve Pehr

Brahe och af honom försedd med privilegier d. 24
Jan. 1652. Kyrkan med prostgården kallades tiö-

förene Grenna, hvaraf riksdrotset, med tillsats af

sitt namn, kallade den nya staden Brahe-Orenaa.

Staden ligger nedom det höga Grenna-berget, midt

emot Wisingsö. Den byggdes på byn Hnsabys

ägor, hvilka bestodo af 10 hemman, hvaraf 7| blef-

vo staden underlagda. Staden har aldrig varit af

någon betydenhet och år ånna en af Sveriges min-

sta städer, och den minsta i länet. Till utseendet

liknar den mera en vacker by än en stad. Belä-

gen i länets bördigaste trakt och ägande betydlig

jord, grundar den sitt bestånd mest på åkerbruk.

Bland dess vinstgifvande afsättnings-artiklar räk-

nas också trädfrukter. Här drifves äfven oxbaodel.

Marknader hållas årligen i Februari, Maj samt Ok-
tober månader. I Grenna hafva fordom Zigenare

nedsatt sig och vunnit barskap bland öfrige bor-

gare. Grefve Pehr Brahe d. y. lät en af deras

flockar nedsätta sig här, för att på något nyttigt

sätt kunna använda den kringstrykande horden. Då
de intogo fremmande i sitt samfond, bestod recep-

tionen deruti, att de svärtade dem med en dekokt

(af Lycopus Europmus). Kyrkan, belägen i staden, är

stor och vacker; den begagnas äfven af landsför-

samlingen, är byggd år 1191, trenne gånger till-

byggd och utvidgad, sedan tvenne i Grenna soc-

ken varande kapell, ett vid Uppgrenna by och ett

vid Broxoik, eller numera Östenå säteri, blifvit

nedrifne. Stadsförsanilingen, hvartill landsförsam-

lingen är annex, hör till 1 kl. regala pastorat.

Stadens torg är om sommaren grönt, som en träd-

gårdsplan. Stora gatan har af ålder utgjort tven-

ne afdeloingar, af hvilka den östra, såsom slut-

tande uppåt, föga kunnat nyttjas, hvarfore den i

senare tider blifvit af husägarna inhägnad med
staket och förvandlad till små trädgårdar utanför

husen. I staden stiftades år 1675 en pedagogi,

der vexelundervisningen infördes år 1828. Staden

har 3 köpingar och land tmarknader, nemligen vid

Adelöf, Kongsbro och Lommaryd, samt postkontor

och apothek. Vid Wisingsö bar ock en landt-

marknad årligen blifvit hållne, den 29 Juni, hvil-

ken dock lårer upphört på 1700-talet. Grenna hör

till 5:e klassens städer, har N:o 82 och styres af

en borgmästare. Folknummern uppgår till 690
personer. Hus och tomter äro 143. Stadens jord

består af 275 tunnland. Dess uppskattningsvärde

är 52,490 R:dr B:ko.

(3renan socken eller landsförsamling, är belägen

i Wista härad och kontrakt af Jönköpings län och

Wexjö stift, 3{ mil N.O. från Jönköping, vid

Wettem. I denna socken märkes: östand, for-

dom Broxvih , Westanå , Wretaholm och Brahehus (se

dessa ord). Bland mindre hemman i socknen, hvil-

ka äro väl belägna och bebyggda , anmärkas isyn-

nerhet: Arenas, Anneberg, Tpkovik, Torstorp, Wik,

Svartemålen , m. fl. Vid Uppgrenna by, invid lands-

vägen emellan Grenna och Holkabergs gästgifvare-

gard, står en prydlig ronsten, som, enligt sägnen,

skall vara upprest efter en konnng Hans. Af in-

skriften på en bär uppsatt fattigbössa rahemtas,

att här fordom stått S* Johano» kapell, af hvars

kyrkogård änna synas lämningar. Socknen består

af 91 £ mtl. och bar 3,139 invånare. Arealn,

hvaruti stadens, äfven är inbegripen, utgör 27,540
tonni., af hvilka 4,220 äro sjöar och kärr.

färenurOr (Arondo calamagrostis), en mångårig
gräsväxt, som förekommer på sumpiga ängar nära

sjöar eller floder, öfver hela riket och hvaraf röt-

terne, hvilka till smaken äro söta, kunna använ-

das såsom nödbröds-ämnen.

Gtrenaholm , gammalt frälse-säteri, med derunder

lydande 3£ mtl. samt 4£ i östra Skrokeby socken be-

lägna bondhemman, 3 mil från Norrköping i nämn*
de socken. Säteriet äger god åbyggnad och har af

ålder hetat Aal eller Ål. Man förmodar, att det

fordom varit bygdt ned vid Roxen, i den na s, le

Slottshagen, på ett högt berg, hvarest äonu läm-

ningar synas af en gammal byggnad, uppförd af

gråsten. Stora träd hafva uppväxt inom de änna

qvarstående murarne, hvilka bevittna att det for-

dom varit befastadt. Äldste kända ägaren är riks-

rådet och amiralen Magnus Stensson Gren, bekant

för sina förrädiska och politiska vinglerier, död

på 1470-talet. Efter honom lärer gården fått sitt

namn. Den tillhörde sedermera samma slägt i 100
år, och ägdes derefter af slägterne: Rosengren,

Ribbing och Spens, hvilken den tillhört sedan år

1706. Generalen Axel Spens, ägare år 1745,

förbättrade isynnerhet egendomen, anlade trädgård,

m. m. För köldens skull brakade ban lappmudd,

uti hvilken ban afled hårstädes. Han bade varit

konung Carl XH:s drabant och blef fången vid

Pultava. Säteriet har vidsträckta ägor, god jord-

mån och skog.

Greveimöhlen, Carl August.* Denne man,
hvilken, emellan åren 1809 och 1816, vann en fö-

ga afundsvärd ryktbarhet, var förut en skicklig

och aktad embetsman. År 1791 blef ban öfver-

direktör för landttullarna , hvilken plats han inne-

hade intill år 1808, då han kom i någon missbällig-

het med tulldirektionen, som, under åtskilliga gan-

ska svaga förevändningar, suspenderade honoro från

tjensten. Detta väckte hans förbittring; men hvar-

åt han ej kunde gifva luft förr än efter revolu-

tionen, då ban fick tillfälle att låta den utbryta,

helst hans fiender voro i allmanna omdömet illa

anskrifna personer, såsom grefve S. af Ugglas,

under-ståt bållaren Liljensparre, m. fl. Han tryck-

te sina, i en häftig rabuliststil författade, besvärs-

skrifter, under åtskilliga titlar, såsom: Sällan värre;

Tullarrende-societetens underdåniga osanningar, o. s.

v., hvilka vunno en stark afsåltning och förskaf-

fade sin författare läsepöbelos beundran. Rege-
ringen begick den oklokheten, att ej låta saken

komma till laglig undersökning och dom, utan

sökte bilägga den, och Grevesmöhlens beskyllnin-

gar mot sine vederparter, hvaraf han sannolikt

kunnat bevisa blott en ringa del, gällde nu som
afgjorda sanningar. Han bade förut, år 1806, ot-

gifvit en skrift i landtbushållningen : . Om cirkula-

tionsbruk. Nu uppträdde han såsom ntgifvaro af

den ena tidningen efter den andra: Åskådaren;

Trumpeten, eder krigsförklaring mot aUt ondt, och
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Skandinav*», bvftka vatmo myoben tfiafttaiig f min-

dre för sitt läsvärda innehåll, än för sin förfat-

tare* skall, bvilken man trodda stå i beröring med
högt uppsatta personer, samt till och med vara

en organ för deo tidens politik. Det säkra är,

att G. begagnades som verktyg för spridandet af

vissa meningar. Uppblåst häröfver ooh af sin

oväntade framgång, förglömde han sig ända der-

hån, att han, i en nidskrift emot revisioos-sekre-

teraren, friherre Ludvig Boye, öfverhopade denne

med skändliga beskyllningar, i afsigt att krossa

hans medborgerliga anseende och sålunda aflägsna

honom från riddarasset, der han, vid 1815 års

riksdag, troddes tillhöra oppositionen. Anfallets

plumphet och oförskämdhet beröfvade det likväl

hela sin påräknade verkan, och gaf åt den an-

fallne en popularitet, som det i stället fråntog

angriparen. Många skriftställare uppträdde till ba-

ron Boyes försvar. Denne sökte i laglig väg upp-

rättelse, rättegångshandlingarna trycktes å ömse
sidor, och dessa, tillika med flygskrifter, fram-

kallade dels af förtrytelsen, dels af vinstbegäret,

gåfvo lif åt en egen litteratur, hvilken nästan ho-

tade att forqväfva all annan, helst Grevesmöhlen

stämde inför rätta sina antagonister, och genast

tryckte, under någon lockande titel, sina påstå-

enden mot dem, samma dag de ingåfvos till rät-

ten. Slutligen upphörde denna skändlighet genom
hofrättens utslag, hvilket föll i Januari år 1 81 6, och

af högsta domstolen bekräftades. Härigenom fali-

des G. till ärans förlust och landsflykt, och frih.

Boye, för missfirmeligt skrifsätt mot sin motpart,

till ett års fängelse å Waxbolms fästning. Greves-

möhlen affordes till Norrige, der han lefde ringa

aktad, ehuru, såsom det troddes, med en icke obe-

tydlig pension ur en hög persons handkassa, Han
lärer hafva dött därstädes omkring år 1820.

Grlcft, betydde i forntiden detsamma som frid.

Griilur, dlrida (mylbol.), en jätteqvinoa, hvil-

ken, som ung, var så skön, att hon vann Odens

kärlek. Åt honom skänkte hon en son, Widar,
näst Thor, den starkaste af alla Asarne. Den-
ne Gridur räddade en gång Thor ur en stor fa-

ra, därigenom att bon lånade honom ett par jern-

handskar, ett bälle och sin egen staf, kallad

Gridurstafven.

Orten» Anden, bar 175? utgifvit en Betkrifning

om sättet att fånga svaljfisk med ref och krok.

€» ritter. Den krislna seden att begagna samfäldta

begrafningsplatser var okänd i hedendomen, hvar-

före äfven gamla grafvar från hedenbös finnas

spridda öfverallt. De äro af fiere slag, dels

stensättningar eller s. k. kummel, dels ättehögar,

dels släta grafvar med bautastenar. Mången min-

dre utmärkt man blef begrafven utan hög eller nå-

gon minnesvård; stundom kastades ock askan i baf-

vet. Kummel, hvilka äfven kallas halfkorsgrafvar,

äro de äldsta grift-raonumenter; yngre äro ätte-

högarne, tillhörande perioden ifrån Oden till och

med kristendomens första tider. Dessa kunna va-

ra af mycket olika storlek, ända ifrån 1 till 3 al-

nars höjd, i hvilket fall de kallas ättekullar, och

till 30 alnars höjd samt 300 alnar i omkrets.

Haifkorsgrafvarne gjtama ofta flora Hk, nedlagda

i sittande ställning. Ättehögarne braka innehålla

urnor med brända ben, ehuru detta visserligen icke

kan vara fallet med dem alla, ty ättehögarna bra-

kades äfven sedan brÄnae-åldera nppbört. De in-

nehålla ock stundom ett slags trädresningar inuti

högen, eller skepp och båtar, hviika drogos in

uti högen. Bautastenar brukades deremot till min-

ne af fallne krigare, troligtvis på sjelfva valplat-

sen, och hade åtminstone icke alltid inskrifter;

likväl anträffas runstenar, hvilka, att sluta af deras

form, torde hafva varit begagnade till bautaste-

nar. I högarne braka finnas, utom benen eller

* askan, äfven åtskilliga ägodelar, hvilka lades i

hög med den aflidne. Så finner man stundom he-

liga verktyg, såsom s. k. Thorviggar eller ham-
mare

,
helgade åt guden Thor , hvilka brukades så-

som ett slags amuletter, för att i högeo afhålla

allt ondt från den döde. Dessa Thorviggar voro

under hedniska tiden detsamma som själamessor,

klockriogning o. dyl. under den katholska perio-

den. Små gudabilder finnas ock stundom i högar-

ne. Äfven vapen plägade nedläggas med den dö-

de, samt dyrbara smycken af ädla metaller, arm-

och fingerringar, små dosor, o. dy)., samt äfven

mynt och oarbetadt guld, hvilket sistnämnde tros

hafva haft den bestämmelse, att tjena i stället för

penningar, på det sätt, att små stycken afhöggo*

såsom betalning i handel. Sålunda visar det sig,

att våra urgamla förfäder brukade sätta dyrbarhe-

ter i högen, allt i den tro, att ju rikare den döde

var i sin graf, med desto större herrlighet skulle

han framstå i gudarnes boning.

Grill, var en i Gustaf II Adolfs tid till Sverige

inflyttad Holländsk slägt, hvars stamfader härstä-

des, Anton* utnämndes till riks-guardier, med

tillåtelse att förfärdiga och sälja allehanda guld- och

silfverarbeten. Sonen, hvilken äfven hette Anton»
anlade Söderfors ankarbruk och var så rik, att

han, vid sin död, kunde åt hvartdera af sina sju

barn efterlemna den då ganska betydliga summan

af 25,000 K:dr. Den tredje af slägten,

Grill, ibrttlmoi, grosshandlare i Stockholm,

utmärkte sig såsom patriot, försträckte staten, vid

dess tryckande penningebebof, betydande summor och

under en svår hungersnöd, hvilken var synnerligen

kännbar i Storkholm, och b varvid militär måste an-

vändas, för att hindra folkets förtviflan att utbry-

ta i våldsamheter, såfde han spannmål till nedsatt

pris åt de behöfvanrfe, ehuru sådant skedde med

en uppoffring för honom af nära 400,000 daler

k. m. Då han, jemte flere deputerade från Stock-

holm, uppvaktade Carl XII i Lund, förklarade ko-

nungen honom sitt välbehag för denna ädelmodi-

ga handling. Han gaf första anledningen till stif-

tandet af borgerskapets enkhus. Död år 1725.

Hans son,

Grill, Claa, den mest utmärkte af denna om lan-

det väl förtjenta slägt, var född år 1705. Han
trädde i sin fars fotspår, och använde en icke rin-

ga del af sin förmögenhet på samma sätt som
denne. Ej nog, att han vid de serskildta bruk,

egendomar och inrättningar han ägde, sysselsatte
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4,0*0 arbetare och därigenom sprlfde freftad oth
välstånd bland mångfaldiga familjer, bidrog hån
tiH stiftandet af vetenskaps*akademin, försköt, ntan

ränta, penningar till uppbyggandet af observaferi-

am, uppehöll, vid en kinkig brytning, krediten för

hankens sedlar utrikes, derigenom att han, med be-

tydlig förlust, inköpte dem till parikars, o. 8. v. Han
erfor äfven ädle mäns icke sällsynta öde, att rö-

na misskännande och otack för sina bemödanden.

Då ban sålunda, tillika med den ryktbare Plom-
gren, uttagit koppar ur banken, för att i stället

införskrifva silfver, hvaraf mynt slogs, och denna

åtgärd naturligtvis blef dyr, beskyllde det vid

1765 års riksdag rådande partiet honom och de

öfrige vexel-kontorets ledamöter för egennyttiga

beräkningar, ocb dömde dem till dryga böter.

Grill bar denna motgång med ståndaktighet och

hade äfven den trösten, att se förvillelsen skingras

och sina redliga afsigter erkända. Regeringen gaf
honom derpå ett tydligt prof, då kan, år 1767,
utnämndes till riddare af Nordstjerne-orden, och
vid påföljande riksdag återställde ständerne de

orättvist uttagna böterna. Det var likväl endast

Grills arfvingar, som undflngo denna gärd af rätt-

visa, ty han sjelf var redan a fliden d. 5 Nov. år

1767. Hans halfbroder och bolagsman,

fertil, Johan Abraham, född 1719, död d.

16 Mars 1799, blef bedrad med en mängd offent-

liga utmärkelser och allmänna uppdrag, K. af W.
O. och ledamot af vetenskaps- och musikaliska aka-
demierna; har i den förras handlingar meddelat:

Tat vid inträdet och vid Presidii nedläggande, samt
Ses eerskildta rön.

ttrlll, Adolf Ulrik 9 son till Oas, samt, liksom

sin farbror, medlem af vetenskaps- och musikali-

ska akademieina. Död barnlös 1797, endast 45
år gammal. Ehuru utan någon egentligen lärd

bildning, hade han af naturen mycket vetenskap-

ligt sinne och anlade på Söderfors, der han an-

senligt utvidgade och förbättrade smidet, en be-

tydlig natnralie- och kopparsticks-samling, hvar-

om ban ntgifvit en beskrifning. Fiskarten Syn-

gnatus Grtt/ii har fått namn efter honom.
Grillneon * Peter, son till en sjöman; men af

oemotståndlig böjelse förd på studiernas bana och
genom flit och goda anlag satt i stånd att fram-

gå derpå, så att han år 1780 kunde promoveras
till läkare. Öfverdrifna ansträngningar hade lik-

väl försvagat hans helsa, så att han afled i Gefle,

der ban var praktiserande läkare, d. 12 Febr.

1783, icke fullt 30 år gammal, "saknad och aktad

för sina insigter och sin förträffliga moraliska ka-
raktcr

r
, bar ulgifvit en Berättelse om en Mnyvarig

och obotlig gulsot, införd i Läkaren och Naturfor-

skaren.

ttrian, Herman Niklas, var född i Wisby år

1641, och den namnkunnigaste af de fyra med
detta namn, som tillhöra den Svenska läkare-histo-

rien. Hans fader hade varit Gustaf Adolfs hof-

fältskär och sonen valde hans yrke, hvilket väl

öfverensstämde med hans okafveliga böjelse för

resor. Promoverad till med. doktor i Holland, for

han år 1661, såsom skepps-fältskär, till Nova Zem-

Mtf, andan tiH latfen, dar barn tfttfcaagte åtta 4r,

dals som bergmästare i guldgrnfvorna på Suma-
tra, dels som sjukhusläkare på Batavia, reste tffl-

baka till Holland, flyttade till Nöraberg; men ätet-

vände, efter två års vistande derstädes, är 1682
till Indien. Följande året kom han till Sverige

och blef provincial-läkare i Södermanland; men
kunde icke länge vara stilla Därstädes., utan for ut

1085 och blef lifmedikus hes grefven af OstFries-

land, samt några år senare garnisons-läkare i Tea-
aingen. Hembygdens minnen drogo honom till

Gottland; men äfven der kunde han icke finna ro,

utan flyttade till Stockholm år 1706. Här blef

gränsen för hans resor och för hans lif, ty ban

afled år 1711 i pesten, med hvars botande ban

var sysselsatt. Sina Indiska samlingar skänkte han

åt kollegium medikum, hvaraf han var ledamot.

Har utgifvit: Comptndiwn Medico-chymicum; Labo-

ratorium Ceghnicum; De arbore Cinnamomi, m. fl.

drlniethou , en socken med Rolfstorp, belägen i

Hknble härad af Hallands län, Warbergs kontrakt

af Götbeborgs stift, 1 mil Ö. från Warberg. Sock-

nen består af åtskilliga köga bergssträckor, mer
eller mindre fruktbara ängar, åkerfält, skogar och

utmärker och genomskäres endast af en liten å,

Grime-ån. Tvenne af Hallands högre berg, Elm-

bergel och Nackhällarne
, ligga inom socknen, och

hafva blifvit begagnade vid triangelmätningar i

Halland. Elmberget lemnar, vid klart väder, en vid-

sträckt och omvexlande utsigt öfver skogar, slätt-

marker och en stor del af Halland. Man ser här-

ifrån Warbergs stad ocb fästning, äfven en be-

tydlig bafskust, samt stundom Danska ön Anbolt,

14 kyrkor, nämligen: Träslöfs, Humstads, Göde-

atads, Torpa, Hvalinge, Rolfstorps, Stamnareds,

Skällinge, Okome, Årstads, Dagsås, Morups, Två-

åkers och Spannarps, dessutom den emellan Ärslads

och Slöinge socknar belägna höga Himmelskullen,

och det i Sibbarp belägna Folkarfdsberg. Nack-

hällarne lemna genom sin resliga mörka sträckning

ett säkert sjömärke för den aflägsne seglaren och

synas långt ut i Kattegat. A tmosferen kring Nack-

hällarne äro för traktens inbyggare ett kännemär-

ke på blifvande väderskiften. Man bar för vana

att säga: "det svartnar i Nackhällarne och bKr

regn." Grimethons kyrka, af sten, nybyggdes år

1800; den äldre, uppförd af framlidne kansleren

Herman Wolffradt, står ännu till större delen qvar

ocb utgör nu nedre delen af den nya. Sjelfva al-

taret bar varit en hälft af den på Grimethons skog

nära vägen till Dagsås liggande altarstenen. Utur

denna hedniska offersten , som blifvit ituslagen , haf-

va de förste kristnas altare till Grimethons kyrka

blifvit taget. På Grimethons utmark nära Gode-

stads kyrka finnes en ovanligt stor samling af fora-

lemningar. Ibland dessa utmärker sig den sällsynt

stora idavallen, som efter konung Göthrik varit

kallad Göthriksling. Den består af 13 domstens-

fbrmtga stenar, hvilka äro 2£ alnar höga, 4 \ al-

nar breda och 2 alnar tjocka, samt innesluter en

med omsorg jemnad plan af 36 alnars längd och

21 alnars bredd. Omkring denna räknas änno 25

större oeb mindre cirkelrunda steakrälsar, af hvil-
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ka Digra troligen blifrit af tingsmenigheten hép-

dragna vid sarskildta vjgtigare rättegångs-tillfallen.

På samma utmark ligger den s. k. Fagras graf.

Sägnen förmäler, dels att Fagra varit en jättinna,

dels äfven att hon varit den uti Göthriks hög jor-

dade konung Göthriks gemål, att bon på den ef-

ter henne kallade Fagras slätt åskådade den emel-

lan Göthrik och en Hane hållna envigeskamp, oeh

på detta ställe blifvit jordad med en dyrbar gnid-

kedja om halsen och guldarmband. Grafven, en på
jordytan gjord upphöjning, har formen af en män-
niska i liggande ställning. Denna forasägen har

satt skattsökare i en sådan verksamhet, att de,

isynnerhet öfver den del af fornlemningen , som
bildat hals och bröst betydligen skadat densamma,
troligen för att uppsöka guldkedjan. Dessutom mär-
kas här: säteriet Thorstorp, 3 rntl., med flere un-

derlydande hemman. Med säteriet är förenadt pa-

tronat-rätten till Grimethons och Rolfstorps kyr-

kor. Grimshögen på Thorstorps gärde omsluter

askan af den namnkunnige Grim eller Grimulf af

Grimtuna. Nära nämnde sätesgård anträffas en säll-

sam grotta i berget, Frue- eller Frodestugan kallad.

En folksägen berättar, att uti Bruarör, en liten

rörkulle på Thorstorps gärde, en brud skall vara

jordad, samt att hon stundom vid klart väder låter

beskåda sig på rörkullen i all sin bländande prakt.

— Socknen hör till 2 kl. patr. och innefattar 32 £
mtl. med 648 invånare på en areal af 7,521 tunnl.,

af bvilka 480 äro sjöar och kärr. Adr. Warberg.
Grlmiuared* annex till Kongsäter, beläget i Marks
härad af Elfsborgs län, 3 mil N.N.O. från War-
berg. Kyrkan är af okänd ålder, byggd af sten,

tillbyggd år 1803 och tornet uppfördt år 1813.
Socknen består af 14 j- mtl. och bar 756 invåna-

re på en areal af 7,591 tonni., af bvilka 565 äro

sjöar och kärr. Adr. Warberg.
tjhrlmshus. Se: Brömsehus.

Ctrlinshttfljeii är en stor ättehög på Thorstorps

bys område i Grimethons socken af Halland. En-
ligt sägen skall den vara uppkastad öfver någon
vid namn Grim, hvilken en del arkeologer an-
se vara densamma Grimulf af Grimultuna (Grime-
thons äldsta namn), hvilken namnes i forntida hand-
lingar, såsomen af de fullmägtige, h vilka i 10:de

århundradet uppgingo gränsskillnaden emellan Sve-
rige och Danmark.

dr!inflnotli, ett praktfullt vikingaskepp. (Se:

Drake, skepp.)

uVlriiiisskMr* Jöns Grim, en Dansk fogde, upp-

byggde ett blockhus på ett skär i Kalmar sund,

hvilket ännu benämnes efter honom Grimsskär. År
1564 befallte konung Erik XIV, att ett blockhus

skulle upprättas härstädes. År 1611 fanns här

en skans uppkastad på konung Carl XI.s befall-

ning. Danskarne aoföl Io densamma d. 19 Juli;

men blefvo med förlast tillbakadrifne
,
hvarigenom

Svenska konungen fick tillfälle att besöka sina sol-

dater på Kalmar slott och skeppsflottan, samt för-

mana dem att strida tappert for fäderneslandet.

Skansen öfvergafs d. 20 Juli af Svenskarne, sedan

deras flotta förlorat ett skepp och kanonerna blif-

vit bortförda. År 1623 anlades den nuvarande skan-

sen, hvilken reparerades år 1699; mes den år aa

förfallen. Ehuru den ligger på ett litet skär midt

i segelleden, finnes der likväl en brunn med sött

vatten. Skansen är byggd i form af en fyraddig

stjerna. År 1679 i Juni månad måste Svenska

flottan draga sig under Grimsskär, för att undvika

ett slag med den Danska, anförd af amiralerna

Juel och Span. Den senare följde efter; men ut-

rättade intet, utan förlorade stormasten, samt fick

några döda och sårade. Juel sökte att sätta bräe-

nare på de Svenska skeppen ; men det lyckades ej.

Han lät då sänka ett gammalt fartyg, för att in-

stänga Svenska flottan; farten på norra sidan blef

likväl öppen. Den 19 Juli ankommo 6 Sveaska

skepp, bvilka ämnade sig till Kalmar. Han låt

då eftersätta dem af sina lättaste fartyg; men de

Svenska komma lyckligt in i Kalmar sund. Dagen

derefter ankom Svenska skeppet Nyckeln , med 4 an-

dra örlogsskepp, i sigte med Danska flottan, hvil-

ken genast anföll den Svenska. En häftig strid

uppstod, "så att man knappt hört någon skarpare

emellan flottor." Ehuru Danskarae angripit 5 skepp

med 8, hade de likväl ej någon förmån. Klockan

12 på dagen fastnade Nyckeln på grund, och de

tre Sveoska fartygen fortsatte kosan till Kalmar.

Span fördubblade sitt anfall på de tvenne öfriga

skeppen med 4 af sina. Svenskarne försvarade sig

tappert och Danskarne ledsnade vid trättningen;

men i detsamma flög Nyckeln i luften, antingen

genom ett fiendtligt skott eller någon annan hän-

delse. Elden fattade äfven i det andra Svenska

skeppet; men den släcktes och skeppet kom oska-

dadt till Kalmar. Danskarne bergade 40 personer

af det förolyckade fartyget. Däribland var en båts-

manshustru, med ett 18 veckor gammalt barn. Hon

hade suttit under andra däcket och flög i luften

tillika med barnet, samt föll sedan ned i sjön, hvar-

ifrån begge blefvo upptagne alldeles oskadade.

Orims slott kallas en forntida borgruin på det

romantiska Borgås, i Bullarens härad af Bohus län.

Namnet skall härleda sig från en småkonung Grim,

hvilken här säges haft sin bofbålloing. En i orten

bibehållen sägen om detta fäste, ger anledning till

den förmodan, att det blifvit intaget och förstördt

genom förräderi vid ett tillfälle, då borgherren

sjelf varit ute på våldgästning. Sagan, anförd af

Holmberg i dess Bohus läns Historia och Beskrif-

ning, lyder: "På Borgås bodde i fordna dagar en

bergakung med sin drottning och hofstat, hvilka

alla voro af trollslägt, och gerna infnnno sig objud-

na på de ställen i trakten, der något godt vanka-

des, såsom vid bröllop och andra gästabud. Berga-
knngen sjelf ägde, ibland andra sällsyntheter, äfven

två underbara hattar. Den ena , Duldekaiien , var af

den egenskap, att, då den påsattes, gjorde den
trollet med bela dess sällskap osynligt: men den

andra, Hdldehatten
,

pjorde deremol allt oaynltgl

synbart. Nu begnf det sig en #åii£, att en rik

bonde på gården (.rimland gjorde bröllop åt sin

dotter, och hade bjudit mänga fäster; men irke

sin mägtige granne pA Grims slott och dess följ*1
.

När bröllopsmåltiden skulle hållas, försvann all

maten oeh ölet, sä snart det frambärs pä bordet,
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utan all ma ej vitste kvart det tog vägen. Då anar

ea boode af sällskapet oråd, kastar sig -på sia

häst ock rider töl Borgås , der ban ati bergakua-

geas drottning ägde en god väninna. Af benoe

begär han att fä låna Håldebatten , hvilken han ock
erhåller, och med den på hufvudet jagar han i

fyrsprång derifråa. Men vid affärden misstänka de

andra trollen afsigten med lånet af hattea, sätta

efter dea flyende, hinna honom och fatta tag i

svansen på hans häst. Då ropar den medlidsamma
bergafran: "rid icke på den hala (hårda, neml.

landsvägen), ntan på den bara* (den bara, afmeja-

de åkern). Bonden följde rådet, sprängde in på
åkern och trollen blefvo efter; men nr berget flö-

go då liksom glödande jernstänger och bérdes

ohyggliga rop. Lyckligt framkommen till gästa-

bodsgården, får han, i kraft af sin hatt, se berga-

knngen och andra stygga troll sitta en vid hvar

gäst kring bordet och gripa uti faten. Han tager

då ett svärd nti hvardera handen
,

tillsäger de an-

dra gäslerne att följa hans exempel, sätter sig

vid bordet och ropar: "stick som jag sticker och

slå, som jag slår", och hugger så på båda sidor

omkring sig. De andra göra som ban, och dräpa

så 1onda både bergskungen och hans följeslagare."

Grluvrten, ett härad i Nerikes län, består af 3:ne

socknar: Wiby, Bodarne och Hackvad, samt en

liten del af Hardemo socken, hvilka tillsammans

innefatta 159 mtl. med 4,548 personer på en aieal

af 51,564 tdnnl., hvaraf 2,590 äro sjöar och kärr.

Harken år i allmänhet jemn och till större delen

skoglös, otom i Bodarne, der den är bergig och
ekogshöljd. Inbyggarnes förnämsta näringar äro

spannmålsodling, boskapsskötsel och skogsbygge.

Märkvärdigaste orterna äro säteriet Körtingsberg och

LaMsåna jernbrnk. Största insjöar äro Bodarne*

tjön, Wtby*jön och Skarbysjön , och betydligaste

strömmarae äro Lassån och Tefgcån. Detta härad

hör till fögderiet Vester-Ncrike, och ntgör en

domsaga i förening med häraderna Snndbo, Leke
bergslag, Knmla, Hardemo och Edsberg.

Grind. Om grindar, såsom stängsel å allmänna

vägar, innehåller allmänna lagen den föreskrift,

att de böra stängas af vägfaraode vid 1 dal. s:mt

vite; ett straff, som i de flesta fall torde vara

svårt att utkräfva. Sällan finnas vittnen, de der

kunna intyga, alt en förbi farande resande lemnat

grinden ostängd. Men om saken kan bevisas är

den belagd med detta vite, äfven om ingen skada

skett. Likaså är åverkan å grind och led belagd

med böter, utgörande 10 daler, ntom skade-er-

sftttning, ifall åverkan skett af öfverdåd och ond-

ska, annars 3 daler. Är åter led eller grind för-

fallen, så att deo ligger nere, faller ansvaret no-

der stängsel-förordningens föreskrifter. AU hålla

grinden i brokbart skick tillhör, på byaväg, alla

grannarna gemensamt.

#*n*lssde skAne * äfven kallad Grlms skans

,

anlagd år 1659 af major Gerner, der Hammarbysjön

och Åhrsta-viken sammanstöta, att försvara inträ-

det till Stockholm mot en son ekande fiende. Den

skalle likväl i sådant fall föga motsvarat sitt än-

damål, emedan den beberrskas af betydligt större

böjder utanför staden, bvårföre dea också aldrig

lärer varit bestyckad. Efter densamma kallas dea
dervid anlagda tallen : Skans tall.

ejtvlnd* vesjelnrak skänktes , liksom det vid Horns
tall, åt Stockholms stad, för att lätta uppbyggan-
det af stenhus, och staden hade deraf årligen

någon inkomst, tilldess det år 1728 såldes till ea

enskild person, för 17,100 Rrdr B:ko.

OrinnerAd f annex till Forshålla, beläget i Fräk-

ne härad af Bohns län, Elfsyssels norra kontrakt

af Götheborgs stift, 2 mil S. från Uddevalla, £
mil från hafvet, innefattar det sydöstra hörnet af

Fräkne härad och innehar ett ganska högt läge

öfver hafvet. Socknens nuvarande namn är en för-

ändring af det äldsta Gryndariodr. Genom denna

och Ljungs socken sträcker sig krono-allmännin-
gen Bre/jellet, bestående af endast mässar, ljung-

hedar och andra oländiga marker. Likväl lära de

torpare, 16 till antalet, som här nedsatt sig, för-

gäfves begärt frihetsår på sina med möda frambrag-

ta odlingar. För några år sedan sökte häradet att

erhålla denna allmänning; men försummade nnder

tiden fatalierna, så att frågan förföll. Nu (1846)
lärer den af kronan vara försåld till enskild man,
ehuru köpet ännu icke är laga faststäldt. Här lig-

ger ock Bohus läns regementes mötesplats, Backa-

mo, som är den vackraste högslätt i detta län,

och i anseende till sin jemnhet och torrhet troli-

gen en af de bästa exercisplatser i riket. Grinne-

röds kyrka, fordom helgad åt S:t Olof, äger stor

märkvärdighet, icke mindre för sin höga ålder,

hvilken bestyrkes så väl af byggnadssättet som af

traditionen, än af dess, ända till senaste tider,

bibehållna egenskap af offerkyrka. Det bar nem-
ligen varit sed, att i sjönöd och andra lifsfaror

göra löften till denna kyrka, äfvensom att emot
någon gåfva bär låta tre söndagar å rad bedja för

utsocknes sjuka, bvars vederfående man betviflade,

hvarigenom kyrkan, hvilken dessutom var före-

mål för allmän frikostighet, vnnnit betydlig för-

mögenhet, då hon likväl ifrån början var så fat-

tig, alt hon icke ens ägde dörrar. 1 mellanmuren,

som afdelar skeppet och cboret, qvarstår ännn den

urgamla jernsraidda offerstocken, försedd med en

serskild ombyggnad af sten. Allmogen berättar,

att, under
n
den stora mannadöden", denna kyrka rå-

kat i glömska och blifvit öfvervuzen med timmer-

skog, samt först en lång tid derefter upptäckt af

några vallhjon, hvilka varsnat den ur skogssnåret

uppstickande tornspiran. — Socknen består af 1 0 j-

mtl. och bar 759 invånare. Dess areal utgör 8,586

tunnl., af hvilka 235 äro sjöar och kärr. Adr.

Uddevalla.

OrlnsUtd, annex till Bolstad, beläget på Dalsland

i Sundals härad af Elfsborgs län, 3 J mil N.N.O.

från Wenersborg, vid Wenern. Socknen innefat-

tar 30 1 mtl. och har 1,582 invånare på ea areal

af 9,188 tunnl., af hvilka 45 äro kärr och sjöar.

Adr. Åmål eller Wenersborg.

Grip. Af denna gamla och mägtiga slågt hafva

flera personer gjort sig kända i våra häfder. Den

bar icke tillhört det nuvarande riddarhuset, ehuru

en man med detta namn, dea år 1843 aflidne stats-
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sékreteroren, Carl OalrM tirftp. Ar ert kort

tid iaförlifvades dermed; mei hvars ätt utgick med
stiftaren. Den siste af Sveriges jarlar, den be-

kante Bengt Algotsson , läror varit af denna »lagt,

bvilken utgick på manssidan med 60 Knatsson , riks-

råd, väpnare och böfvidsman på Axvall vid hans

död år 1440. Vapnet opptogs sedan af hans sy-

sterson, 60 Nilsson Natt och Dag, i Längden.

Erik XIV prydde, vid sin kröning, Birger Nilsson

Grip till Winäs, med den tredje friberrliga kro-

nan; men denna ätt ntdog i slutet af 1500-talet,

förr än den nuvarande riddarnas-matrikeln inrät-

tades. Den, som likväl först och allmännast gjort

namnet kändt, var

GMp* Bo Johnsson 9 riksdrots under Albrekts

regering. Sjelf rik och mägtig, blef ban det än-

nu mera genom sitt giftermål med Knut Posses

dotter och genom ett klokt begagnande af tiden,

hvarvid han icke skydde något medel för vinnan-

det af sina ändamål. Af konuog Magnus utsedd,

att, jemte flere andra rådsherrar, afsluta äkten-

skapsförbindelsen mellan hans son Håkan och prin-

sessan Elisabeth af Holstein, ingingo de här, på

konungens vägnar, det förnedrande vilkoret, att

Magnus skulle afstå Sveriges krona till grefve Hen-

rik, i fall äktenskapets fullbordan hindrades af ho-

nom. Förtörnad häröfver och kanske bekant med
eller fruktande ytterligare stämplingar af desse

trotsige aristokrater, förviste konungen dem nr

riket, till ett antal af 24. De försökte alla me-
del att blidka honom; men när detta ej lyckades,

uppsade de honom formligen tro och lydnad, val-

de egenmägtigt Albrekt af Meklenburg till konung,

förde honom med sig till Gottland, der ban, på
deras föreställningar, hyllades af invånarne, hvar-

- efter de uppsatte den här, hvarmed Albrekt vann

slaget vid Tillinge och derigenom Svenska kronan.

Han var en konung efter deras sinne, svag, obe-

tydlig, begifven på nöjen och i ständigt penninge-

behof. Härigenom kom han helt ocb hållet i

Bo Jonssons händer, hvilken försträckte honom den

ena samman efter den andra, och fick rikets slott

och län i pant, såsom säkerhet för sina försträck-

ningar. Han blef på detta sätt i sjelfva verket

rikets egentlige regent, utskref egenmägtigt herre-

dagar på sitt slott Gripsholm, och gjorde, utan

ansvar, bvad honom behagade. Sin slägting, Carl

Nilsson Färla, hvilken ådragit sig hans fiendskap,

kanhända af svartsjuka, emedan Bo Jonssons fru

troddes gynna bonom med sin kärlek, förföljde

ban in i Riddarholmskyrkan, dit denne tagit sin till—

flygt ocb mördade honom med egen band vid hög-
altaret 1381. Den verldsliga rättvisan hade mot
honom inga vapen, . och den andligas vrede öfver

helgedomens oskärande försonades med frikostiga

gåfvor till kyrkan. Han dog d. 20 Aug. 1386,
ocb utnämnde tio de förnämste af rådet till verk-

ställare af sitt testamente. Desse, bvilka ärfde

hans magt ocb rikedomar, likasom de ärfde hans

grundsatser, blefvo nu i sin ordning de regerande

i landet. Det var egentligen de, som störtade

Albrekt ocb i hans ställe uppsatte Margaretha på
thronen. Man kan göra sig ett begrepp om Bo

Jonssons rikedom, den störst» någon Srrettak nu
ögt, deraf:

, att han vid sin död bortgaf, i åtskil-

liga donationer, 115,003 lod säfver, och att hån

innehade Stockholm
,
Kalmar, Bornholm, Nyköping,

Söderköping, Westeris, jemte öfriga städer i West-
manland och Dalarne, Ringstaholm, Axvall, nästan

hela Finland och för öfrigt stora gods i alla ri-

kets län.

Grip» Mils Boson» riddare, riksråd och lagman

i Ostergötbland och Södermanland. Enligt Sh. Ro-
senhane blef han år 1523 förklarad för rikets fien-

de, såsom anhängare af Christian Tyran, och d.

14 Febr. 1525 ihjälslagen af bönderne i Wing-
åker; nen enligt Stjernman år 1521 af Severin

Norrby tillfångatagen på Stegeborgs slott och förd

till Köpenhamn, hvarefter hans söner, Birger Nils-

son och Peder Nilsson ntgåfvo ett skriftligt betyg

om sin fars död, dateradt Stockholm den 5 Maj

1533, till vederläggning af Berndt von Meblens

tryckta förklaring härom. Den äldre af dess söner,

*3rlp, Dlrajer Nilsson, af Gustaf I kallad in i

rådet, samt, vid konungens kröning, slagen till

riddare, blef 1529 ståthållare på Elfsborg och

skickad till Lvbeck att underhandla om denna stads

handelsfrihet på Sverige. Hade nppdrag att år

1531 emottaga konungens brud,. Catharina af

Sachsen-Lanenburg, ocb afsändes 153? till Köpen-

hamn, för att, jemte tre andra riksråd, å konun-

gens vägnar, inför hans svåger konung Christian,

svara på Lybeokarnes klagopunkter, framställda ge-

nom grefven af Hoja. Erik XIV upphöjde honom
i friberrligt stånd och satte honom 1566 i spet-

sen för en fördelning krigsfolk , hvarmed han gjor-

de ett infall i Halland, sköflade ocb brände där-

städes. Dog år 1571. Hans son,

Grip, Maitritz, äfvenledes riksråd, förde befä-

let öfver en Svensk här, hvilken Johan 111 skic-

kade in i Ryssland år 1591. Han framträngde väl

ända till Nowgorod; men hemsöktes af ett förfär-

ligt oväder och sjukdomar bland trupperne, sa att

ban nödgades draga sfg tillbaka, utan att hafva

råkat någon fiende. Johan öfverbopade honom der»

före med förbråelser; men då Grip, som visste

sig ej hafva förtjent dem, begärde sitt afsked,

sökte konungen blidka honom, för att ej förlora

en så skicklig embetsman. G* dog emellertid hört

derefter, snart följd af konungen. Emedan hen

icke efterlemnade någon son, utgick ätten- mod
honom. Om begagnandet af den gamla ätten Grips

vapen uppstod, under drottning Christinas regering,

en tvist emellan Leijonhufvud och Stråle, hvilken

afgjordes sålunda, att den sistnämnde skulle sätta

ett gyllene bufvud på gripen och kalla sig Gyi-

lengrip.

Gripa, bastå och binda en person, hvilken ej Ir
förvunnen till missgerning, straffas med ett års

fängelse, med eller utan arbete, och 100 d-lr sänts

böter, eller, vid bristande tillgång,' med ytterK*

gare fyra månaders fängelse. Ett sådant våld räk-
nades af gammalt under det s. k. edsöret, ock vmr
då belagdt med ärans förlust; men efter en kongL
förordning af år 1799 är detta brott icke längre

upptaget under benämningen af edstire. I altaeflto-

Digitized by



Oftt»Ml# •79

ket kan ingen grip» utan lagliga skaJ, a» hån

ej träffas på färsk geruing och flyende fot Der-

al följer dock ieke, alt an brottsling ej kan gri-

nas förrän nan bMfvit lagligen dömd. Fängslande

på misstankar kan nämligen äga rom, ehuruväl

med förbehåll, att vederparten då skall underhålla

den häktade, till dess han lagligen bindes till brot-

tet. — Anna ett annat slag af fängslande fére-

bostater, nar domstolen faller till fängelse på be-

kännelse en part, som är nära ehuru ej foltt öf-

erbevisad om grofva brott.

täriStenberg*, egendom i Säby sockan af Jönkö-

pings län, vid skogen Holveden, består af 4 hem-
man med underlydande 16 £ hemman i nämnde soc-

kan oeh flere andra atom socknen. Åbyggnaden
. år vacker, ebaru i äldre stil. Egendomen har till-

kört slägterne: Wrangel, Rebbinder, Witting, Her-

melin och Söderling.

Gtrlpeafcerg, Htsns Henrik» öfverste och bri-

gad-chef, utmärkte sig vid flera tillfållen under

kriget i Finland år 1803, hvårföre han befordra-

des till general-major och erhöll Svärds-ordens

stora kors; men ingick den 5 Mars år 1809, utan

nödtvång, en s. k. konvention, hvarigenom han gaf

sig med 7,000 man, ulan strid, fangen åt Rys-

sarne och till dem öfverlemnade alla förråder emel-

lan Kalix och Umeå, ehuru en del af dem icke ens

tillhörde hans division. Denna handling var högst

olycklig för de följande krigsföretagen, emedan

den betydligt minskade Svenska härens styrka och

tillgångar.

»rlpenflyclit, Peter, hette förut Scfctalle-

ra*; men då han år 1675 adlades, antog han det-

ta namn. Han var född i Småland och skickades

år 1642, jemte sex andra ynglingar, till Stock-

holm, för att studera medicinen under Durietz,

tjeostgjorde 1644 såsom falt- läkare -vid Svenska

hären mot Danmark, reste utomlands och promo-

verades till doktor i Ångers, blef amiralitets-me-

dikns och deltog i stiftandet af kollegium raedi-

kom. Ansågs på sin tid för en ganska skicklig

läkare. Han drunknade, då linjeskeppet Stora Kro-

nan, på bvilket han var tjens tgörande, förolycka-

des under Öland den I Juli 1676.

aSsflpeoOyeht , Pelir» var en af Carl Xll:s dra-

banter, befordrades till korporal vid korpsen, följ-

de konungen under hans fälttåg och till Bender,

der han dog ogift 1709, då ätten utgick med
bonoro.

Grlpenhem* Joakim, hette WIblåna; innan

nan adlades; men skref sig äfven sedan tfrlpen-

taeJoi, son till en borgmästare i Söderköping, der

han föddes år 1661, var först skrifvare i Pomer-

ska kammaren, sedan faltbokhållare vid den här,

nom år 1690, under general-major Mellins befäl,

tågade till Rehn, förrättade sedermera dylika be-

fattningar vid flera tillfallen och blef år 1701

öfver-kamererarc och öfver-inspektor vid tullver-

ket i Pomern, regeringsråd och kommissarie vid

mlnitions-komreissionett, fick år 1736 afsked, med
laodahöfdtnge titel, och dog år 1739.

gasr1 n»c*slijei*i 9 Kdsnmid, son till prosten oeb

kyrknberdea i Rappestad, Nikolaus Edmund!
f
antag

mtefenionamoet rtajreiieie, Imtket sedan bhfVit

förhytt till trenne adliga alftgters: Lejoastjeraa

,

Gfipeoéohl och Gripenbjelm. Född i Sköfde år

1622, blef student i Upsala 1640 och fick till-

träde till erkebiskop Lenmi hus, der han gifte sig

ased dennes dotter, hvilken hade ett födelsemärke

på ena kinden i skapnad af en råtta, och för detta

naturfel dittills icke fått någon friare. Härigenom
lade han grunden till sin lycka

,
ty svärfadern re-

kommenderade honom först till professor i histo-

rien, hvartill han utnämndes vid endast 28 års

ålder, och 1657 till sekreterare i kongl. kansliet,

samt bandsekreterare hos konung Carl X Gustaf.

]>ennes förtroende vann han .till den. grad , att han

icke allenast lät honom deltaga i sina hemligaste

rådplägningar, utan äfven på sotsängen utnämnde
hooom till lärare för sia son. Straxt efter ko-
nungens död upphöjdes han i adligt stånd. Den
kongl. lärjungen hedrade honom med sin ynnest,

gjorde honom till friherre, riks- och kansli-råd

samt häradsnöfding i Österbotten, ehuru konungen

sedermera undandrog honom sin nåd, då han kom
till insigt af hans oskicklighet såsom statsman.

Detta grämde den gamle, få fä oge hofmannen, så

att han dog kort derefter d. 15 Dec. 1675. Har
författat flera Latinska poemer, hvilka nämnas med
beröm, en Ectoya Sacra, en afbandling: De Slatuix

illustribus Romanarum, som Vunnit ett visst an-

seende utomlands. Haas son,

CtrlpeiiliJeltM, NU», var född år 1647. Det

missnöje konungen trodde sig äga rätt att hy-
sa mot fadern, öfvergick likväl icke på sonen,

den han tvertom visade aktning och förtroende,

bvilket denne äfven förtjente genom siea insigter

och sin embetsmanna-duglighet. Gripenbjelm blef

lagman, landsböfding i Falun och landtmarskalk

vid 1697 års riksdag, under hvilken Carl XI af-

led. Såsom en af dem, hvilka önskade uppdraga

regeringen åt Carl XII, boll han den 8 November
till denne ett tal, hvari han, på ständernas väg-

nar, anmodade honom att sjelf öfvertaga riks-

styrelsen. Carl glömde icke denna tjenst, och

utnämnde honom år 1706 till kongl. råd och pre-

sident i bergs-kollegium. Innan follmagten hann

till Falna, var likväl Gripenbjelm derstädes afliden

i April månad. Uan ägde utmärkta insigter i

bergsvetenskapen och har utgifvit ett par skrif-

ter, bland andra, en kallad: Gensvar emot den

nye Fonlange-förföljaren. Haas yngre broder,

ttrlpenhjelsm, Carl, blef general-direktör öf-

ver landlmäteriet, till bvars apphjelpande han be-

tydligt bidrog, i det han icke blott skaffade det

ett eget hus, utaa äfven besörjde en bättre un-

dervisning åt dem, som egnade sig åt yrket. Han
föranstaltade åtskilliga kartor och bearbetade sjelf

en sådan öfver Mälaren. Han var äfven lycklig

Svensk skald, och bar författat Kärkksqvädcn , en

Pro- och Epilog samt ett Fdgneeväde, hvilka upp-

fördes vid bofvet. Hvarken hans födelse- eller

döds-år äro bekanta,

Orieemhjeliu» Axel Jolinn, son till Nils Gri-

penhjelm, blef år 1700 fandrik vid Dal-regemen-

tet, gjorda Carl XU:s fälttåg ända täl Pultava,
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der han hlef fången. Han rar då kapiUn, fördes

till Sarauski och måste qvarstanna här anda till

år 1722. Hemkommen fick han väl öfverst-löjt-

nants karakter; men blott sin förra kapitens-tn-

delning. Befordrades sedan, så att han år 1742

ar öfverste för regementet och bivistade dermed

slaget vid Wilmanstrand. Här hade han åter den

olyckan, att, illa sårad, falla i fångenskap, hvari

han qvarhölls till fredsslutet. Han utnämndes seder-

mera till general-major, vid stiftandet af ordnarna

blef han kommendör af Svärds-orden och kort der-

efter landshöfding i Wester-Norrland. Dog ogift i

Gefle, d. 25 Febr. 1755, nära 69 år gammal.

Oripeoatedt, Jakob, har 1765 och 1768 ut-

gifvit en Beskrifning om torkugnar och En opar-

tisk jemföretse mellan Svea Riket tillstånd och derpå

grundade realisationer {665 och {765.

tVripenstJerna, Joel, son till kyrkoherden i

Löth i Östergöthland, Drymnder, var född den

9 April år 1637. Emedan fadern efterlemnade

elfva barn, kände de naturligtvis icke erhålla nå-

got arf, utan Joel nödgades, vid 16 års ålder, af-

foryta sina studier. Besynnerligt nog var armodet

hans ungdoms och ålderdoms följeslagarinna ; men
en ovanlig rikedom glänste öfver hans mannaår.

Högre glänste likväl det ädla brak han gjorde

deraf; men det är bedröfligt, att vid namnet af

en bland fäderneslandets mest förtjente medborgare

nödgas fasta minnet af det senares oförsvarliga

otacksamhet. Han hade, straxt efter faderns död,

den lyckan att blifva känd af pfaltzgrefven Carl

Gustaf, hvilken anställde honom vid kansliet, då

han öfversatte sitt Grekiska namn till det Svenska:

Ekman. Han följde sedan Carl Gustaf under dess krig

och användes af förmyndare-regeringen vid freds-

underhandlingarne i Kardis, hvarvid han skrifvit

sjelfva freds-dokumentet. År 1642 tog han afsked

ur kansliet, blef 1666 uppsyningsman vid Avestads

myntverk och Garpenbergs kopparverk, samt gifte

sig med bankiern Peter Hanssens dotter, adlades,

då han antog namnet Gripenstjerna
}

och förvärf-

vade så stor förmögenhet, att han ansågs för den

förste penningeman i landet. Detta, i förening

med hans fosterländska sinne, blef hans olycka.

Under Carl XI:s krig, då statens tillgångar voro

mer än en gång så medtagna, att det felades pen-

ningar till värfning af manskap och till andra de

mest oundgängliga bebof, försträckte han kronan den

ena summan efter den andra, de der, sammanlag-

da, på 12 år gingo till det oerhörda beloppet af

6 miljoner 700,000 d:lr scrnt, bvilket, efter sädes-

priset, svarade ungefär emot 2 miljoner 200,000
tunnor spaanmål. Han utnämndes till riks-ränt-

mästare och fick löfte på friherreskap, hvilket lik-

väl uteblef, förvallade tillsynen öfver koppartul-

len så väl, att den inbragte 50,000 d:lr mer än

förut, uppfann ett nytt sätt att ur isen utsåga den

vid Dalarön år 1676 infrusna örlogsflottan, och

lade sjelf hand vid verket, ehuru med egen lifs-

fara, utrustade på egen bekostnad 50 ryttare, be-

räknade kronan till godo på en vexel en ovanligt

hög kurs och förhöll sig i alla hänseenden oegen-

nyttigt Icke desto mindre blefvo hans förskotter

honom icke ersatta, de förpantniagar han, till sä-

kerhet derföre, erhållit, indrogos vid reduktionen,

jemte större delen af hans öfriga egendom; man
bröt ett med honom iogånget kontrakt och väck-

te mot honom en rättegång för ett föregifvet kon-
traktsbrott, hvilket han skulle bafva begått. Don
förtjente mannen dog således i fattigdom d. 26
Ang. 1697.

Orfpenvald, Peter. Bland de många, som vid

npphöjelsen i adligt stånd användt ordet Grip med
något tillägg, och hvilka utgöra 21 , förtjenar denne

man ibågkommas för den oegennytta,*hvarmed han

befordrade det allmännas gagn. Han hette förut

LaNion, blef 1636 häradsskrifvare i Östergöth-

land, följde med Torstenssons här till Tyskland

och anställdes der vid krigs-kommissariatet. Är
1657, då han var krigs-kommissarie vid hären

mot Norrige, anskaffade han, på egen kredit, allt

som behöfdes till truppernas underhåll , och följan-

de året upplånade han medel till utrustning af

elfva örlogsskepp. Adlades 1675. Man känner

hvarken hans födelse- eller döds-år.

dripsliolni » ett kongl. slott och en kungsgård,

straxt invid Mariefred, beläget på tvenne hol-

mar i Mälaren, i Kärnbo socken af Södermanland,

7 mil landvägen och 5 mil sjövägen från Stock-

holm. Enligt flere författare har Gripsholm förut

burit namn af Ahl och tillhört den gamla ätten

Stubbe eller Gren. Så långt man känner har det

utgjort ett adligt gods och innehades 1280 af

Harald Thorson. En Sten Haraldsson Gren skall

hafva bott derstädes omkring år 1307. Det

kom sedermera, genom förpantning, i det mäg-

tiga riksdrotset Bo Jonsson Grips ägo, och er-

höll sin första historiska märkvärdighet, genom

ett möte derstädes af rikets herrar 1383, dit ko-

nung Albrekt så godt som nödgades inställa sig

och låta föreskrifva sig lagar. Man förmodar att

Bo Jonsson har, om ej anlagt, likväl fullbordat

slottets befästning, ocb att stället efter honom
erhållit namnet Gripsholm. Hans enka, Margaretha

Dufva, måste, mot en ringa ersättning, år 1404

afstå Gripsholm åt drottning Margaretha* Erik

XIII, hade under Engelbrekt Engelbrektssons tid,

1434 derstädes en Dansk fogde Hartvig Flég,

hvilken, då han hotades med belägring af Rekame,
tände eld på slottet och flydde. Det vestra tor-

net lärer vara en lemning dereftcr. Eriks fogdar

hade troligen under sin styrelse Åkers, Selebo och

Daga härader, emedan konung Christoffer bekräftade

sin morbror grefve Hans af Ebersteins arfvingar

uti besittningsrätten deraf, under namn af Grips-

holm och dess län. Det måtte likväl fortfarit som

en kronans tillhörighet, då det, utom vid andra

tillfallen, tvenne gånger, jemte hela Selebo hå-

rad, förlänades åt biskopen i Strengnäs, efter hvil-

ken det 1472 tillföll i arf riksföreståndaren Sten

Sture den äldre, samt derefrer bans systerson Erik

Johansson Wase. Förmodligen har det åfven då

varit ansedt som län; emedan Sten Sture gaf där-

för vederlag, af sina ärfda gods, då han <L 6 Ang.

1472 tillträdde Gripsholm. Af detta skal satte ko-
nung Gustaf I sig i besittning deraf, såsom ett fit-
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»itjegods. I början af Augusti 1537 Ht koaun-
geo lägga granden till novararide slottet derstå-

dw, bvartill inkallades byggmästaren von Kiöhlen.

Byggnaden uppfördes vid det gamla s. k. Gripe-

tornet, och gamla Stureskansen. Murarne nere i

tomhvalfven gjordes ända till 7£, och i väggarne
till 6 å 7 alnars tjocklek mot aafallssidorna. I

alla hörnen uppbyggdes torn, hvilka fått namn af

Gripe, Wase, Kork och konung Eriks torn. Mot
sjösidan försäkrades slottet genom en skansmur.

Hela stranden kring slottet har i förra tider varit

igenpålad under vattenbrynet, for att hindra land-

stigning, sä att farten är fri endast genom två bryg-
gor. Konungen tyckes varit rätt förnöjd med den-

na nya anläggning; ty han invigde det färdiga slot-

tet ganska högtidligt. Han gaf här ett stort gä-
stabud, hvartill alla rikets råd och de förnämsta

af adeln voro bjudne. Festen varade i fjorton

dagar, hvilka, utom den öfverflödiga välfägna-

den, omvexlade med allehanda nöjen. En afton-

måltid utmärkte sig isynnerhet derigenom, att ko-
nungen inbar drycken och drottningen konfekten.

När konungen ville fördrifva någre glada dagar,

begaf han sig till Gripsholm och tillställde då

alltid nöjen. Till och med i silt sista lefnadsår

tillbragte han der en del af Februari månad. Ef-

ter denne store konungs död blef Gripsholm nästan

ett statsfangelse. Hertig Johan hölls der i fången-

skap af konung Erik, från d. 29 Ang. 1563 till d.

6 Okt 1567. Under denna tid födde bans gemål
en prinsessa som benämndes Isabella 1564, och
prins Sigismund 1566, i det rum och den säng,

som ännu visas. Men det nyckfulla ödet omvexlade
snart och oförroodadt; ty Erik blef afsatt år 1568,
och insatt i fängelse först på Åbo slott. Han fördes

om våren 1571 till Kastellbolm på Åland och om
hösten till Gripsbolm. Midt i rummet N:o 44 i

lilla tornet inrättades ett serskildt rum, eller rät-

tare en stor bur, med en gång rundt omkring för

vakten. På väggarne voro fyra fönstergluggar,

försedde med jerngaller. Inom den yttre jerndör-

ren fanns en dörr af träd, beslagen med jernskällor

korsvis, emellan hvilka var skuret ett bål, hver-

igenom maten förmodligen inräcktes. I detta rys-

liga fängelserum lät konung Johan insätta sin

bror. Framför ett af fönstren i förenämnde fän-

gelse är golfvet tätt intill muren mycket nött,

bvaraf man gissar att konungen dagligen uppe-
hållit sig på detta ställe. Häfdatecknare äro icke

ense, om det var i detta fängelse som Erik blef

skjuten genom armen af befälhafvaren Olof Sten-

bock och lemnad i sitt blod. År 1573 fördes

Erik till Westerås. Bland andra här insatta för-

näma fångar räknas isynnerhet erkebiskopen Abra-
ham Angermannus, som blef insatt 1599 och dog
bär 1607, nästan borttäid af ohyra. De fyra

riksråden som halshöggos i Linköping 1600, sut-

to har en tid under deras fångenskap. Öfverste

Arvid Stålarm dog här af ålder och sjukdom. Ho-
genscbild Bjelke satt bär från 1602 till 1605, då
han, den 3 Juni, halshöggs i Stockholm. Med ho-
nom sutto en tid tvenne förnäma Polackar, hvars

Öden äro okände* Ståthållaren på Kalmar slott,

Carl Gustafsson Stenbock, drottning Catharina Sten-

bocks bror, satt här statsfånge 1697. Den rykt-

bare tjufven Göthe (se: Göthe** malmgård) var äf-

ven inspärrad här, till dess han aflifvades i Stock-

holm 1736. De flesta af förutnämnda personer

lära bebodt N:o 123. Biskoparne i Strengnäs

Magnus Sommar och Botvid Sunonis blefvo här

insatte 1553. — Icke något af de kongl. slotten,

om ej Drottningholm, har så ofta varit besökt af

de kongl. familjerna, som Gripsholm. Genom arf-

skifte tillföll det hertig Carl, bvilken, såsom ko-

nung, gaf det till morgongåfva åt sina gemåler.

Det tillföll sedermera hertig Carl Filipp 1610, blef

enkesäte åt Gustaf U Adolfs gemål 1632, hertig

Carl Gustaf erhöll det 1649 och lemnade det 1654

åt sin gemål. År 1744 fick enkedrottningen Lo-

visa Ulrika det till enkesäte; men det utbyttes

sedermera mot Svartsjö kungsgård. Ifrån 1719
års riksdag har Gripsholros slott varit under ko-

nungens enskildta disposition, hvilket ytterligare

stadfästades under 1772 års riksdag. År 1773

kom Gripsholm under Gustaf III* ägo. Slottet

hade, under de förra innehafvarnes tid, under-

gått flera betydliga förändringar, och äfven här

och der blifvit tillbygdt; men Gustaf 111 satte det

i fullkomligt stånd. En flygelbyggnad uppfördes

och rummen målades, tapetserades samt möblera-

des med smak och prakt. Gripsholm blef ett gläd-

jens och nöjenas hemvist. Konungen begaf sig

ofta bit med sitt glada och lysande bof. Här

gåfvos stora fester och tornerspel uppfördes; här

dansades, sjöngs och tillställdes lekar, förklädnin-

gar och nöjen på alla upptänkliga sätt. Konun-

gen lät 1781, uti den s. k. drottningeflygeln, in-

rätta en tbeater, enligt förslag af grefve Cron-

stedt, allt i ädel och smakfull stil. Theatersalen

anses vara en af de täckaste i Europa. Konung

Gustaf IV Adolf besökte också stundom Gfipsbolm

och gaf äfven fester flerstädes; men anade väl ej

då, att han en dag skulle, stött ifrån Sveriges

thron, här tillbringa någon tid som en hög stats-

fånge. Han blef nemligen bi tförd med sin gemål

ocb barn, efter regementsförändringen 1809, och

qvarhölls bär intill sin afresa till utrikes ort. I se-

nare tider, och isynnerhet under konung Carl XIV
Johan, bar Gripsholm vunnit ett större intresse och

ett högre värde genom den ypperliga tafvelsam-

ling, som der tid efter annan blifvit sammanbragt

och väl ordnad. Dessutom märkes i theatervånin-

gen Enrenstrahls sköna samling af Carl Xl:s hä-

star. Taflornas antal stiger öfver 1,500 stycken.

Konung Carl XIV bar låtit till det yttre återställa

slottet, sådant det var i Gustaf I:s tid, med sedan

skedda förändringar ocb utvidgningar, och invän-

digt bar den kungliga familjens frikostighet lem-

nat dyrbara minnen. Konung Oscar har äfven lå-

tit öka porträtternas antal med Gustaf IV Adolfs,

hvilket under en förfluten tid saknats derstädes.

Framlidne riksmarskalken grefve Fleming samt ex-

cellensen frib. Stjeraeld bafva betydligt medver-

kat Ull samlingarnes förökande. Den senare hade

isynnerhet mycken möda, att få Carl August* por-

trätt intaget i samlingen. Slottet, med sin till-

86
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byggnad, Ut 96 rim, sim 23 hvalf ock källare.

Har finaes dessutom en rustkammare, ttl start

bibliothek samt många forntidsminnen. Slottet har

genom denna samling blifvit dyrbart för den skö-

na konstens ränner, och kärt för hvar och en

som älskar sitt fosterland. Runstenar finnas flera

Tid Gripsholm. På berggården stå tveane sto-

ra metallkanoner; hvarom se Galten och Saggan.

Gripsholm har, från Bo Jonssons tid, ha fl egna

befälhafvare* Efter 1544 kallades de ömsom slotts-

sven, slotts-hoppman och hauptman. Sedermera

bafva de erhållit namn af ståthållare. Slottsför-

valtningen innehafves na af borgmästaren i Marie-

fred. Kalendern npptager vid Gripsholm, ståthål-

lare, predikant och läkare. En fabrik för ättika

och såpa och åtskilliga kemiska tillverkningar var

här anlagd; men afbrann år 1825, likasom Grips-

holms kungsladugård. Årliga anslaget för Grips-

bo]ms kongl. lustslott är 1,470 R:dr, samt ärrende-

och hyresmedel omkring 1,200 R:dr B.ko. Å slotts-

staten utbetalas a flöringar, pensioner, ra. fl. utgif-

ter till ett belopp af cirka 4,000 R:dr B:ko.

Grlpshofme f. el* Heufl. BrKnnerl , var be-

läget utmed staden Mariefred, af sten, prydligt

bygd t, ett af de största i riket. Det hade 29
pannor, hvilka inrymde ifrån 1,200 till 3,000 kan-

nor hvardera. Årsbränningon steg till 18,000 tun-

nor spannmål.

ftripslmfvnd, ett stort skepp, tillhörigt konung

Johan, hvilket uppbrann i Kalmar sund; förde 500
skerpentiner.

Orinbacli, Georg, var född i Braunschweig år

1587 och studerade bergsvetenskapen, särdeles

mineringskonsten , hvilken han sedan med stor för-

del använde både i krig och fred. Han var först

minör-kapiten hos grefven af Maasfeld; men gick

år 1624 i Svensk tjenst, der han vidtog åtskilli-

ga anstalter vid Falu och Sala grufvor, hvilka

medförde mycken besparing. År 1625 och de

följande åren deltog han i Gustaf II Adolfs fälttåg

i Lifland, Preussen och Pomern, bidrog, genom
sina minor, till Kockenhusens, Mitaus, fiirsens, Sel-

burgs och Pautzkes eröfring, satte, genom dylika,

Birscbau och Marieaburg i ett så fruktansvärdt

försvarstillstånd, att fienden ej vågade angripa

dem, medverkade till intagandet af Strassborg, Neu-
burg, Damgarten och Ribenitz, m. fl. År 1631
återvände han till Sverige och till bergsmanna-

yrket, anlade ett nytt schakt i Sala, afskaffade

det der brukliga vindspelet, hvarigenom han årli-

gen besparade 6,000 R:dr i arbetskostnad, afledde,

genom en 6,000 alnar lång väg, vattnet från gruf-

van Makalös i Salberget, o. s. v. Såsom belöning

för dessa förtjänster adlades han år 1641, och er-

höll en donation af 20 hemman i Upland. Till

orgelverket i Sala stadskyrka skänkte han tre sitf-

verpipor, vägande 224 marker. Dog år 1651.

—

Hans sonson,

tftrisfeitcli, eller som han äfven skref sig, drya-
feach, Cnvl Gastar, gick i krigstjenst, Wef
först faltväbel och 1693 fendrik vid Dal-rege-

mentet, samt var år 1700 kapften, följde Carl

under alla dess fälttåg, erhöll deronder fyra ser-

akfldfa ar, Wef fången vid Paltava, fördes Ull

Nischnd
,

qvarbölls der till den allmänna befriel-

sen 1722, undfick, efter återkomsten , efverste -titel;

men dog hastigt 1728 i en ålder af 65 årv Ät-
ten utslocknade med hans son, löjtnanten vid ar-

tilleriet, Quitaf EVedrlk ftrlsbacli 9 hvilken

dog ogift 1734.

C»Hn betalar orta det ajaanmal so tröt,
med detta ordspråk betecknas, att barnen ofta få

umgälla, bvad föräldrarna brutit.

CtolieaKck eller Gaeebåtclu Se: Mötet tid

&rörnsebro.
Orlilehnmn, belägen i Väddö socken af Upland,

vid det så kallade Ålands haf , 3 £ mil från fforr-

telge, kallas nu mera Gamla Grttlehatnn , hade kongl.

postkontor, hvarifrån resande färdats öfver till

Åland, samt derifrån och hit tillbaka. Hamnen
var' farlig att segla till och detta allmänna post-

ställe för postfarten emellan Stockholm och Fin-

land är nu flyttad t härifrån 2 mil högre norr ut,

till Byholmarne , som nu benämnes Nya Griitekamn,

der ett stenhus är uppbygdt till postkontor och

för resandes beqvämlighet. Postkontoret hitflyt-

tades år 1757, och ligger på Björnbolma ägor.

Posten öfverföres numera af krono-båtsmän, under

befäl af en flottans under-officer. Sjövägen här-

ifrån till Åland är lika lång som från Gamla Grisle-

hamn. En telegraf upprättades år 1798, på ett

högt berg nära postkoatoret. Åfståndet från tele-

grafen på Signilsskär är 3{ mil. Handlande i

Norrt elge, östhammar och Öregruad få, med jord-

ägarnes samtycke och Kongl. Maj:t» befallaingshaf-

vaedes tillstånd, handla uti Grislebamn med vik-

tualie-varor.

Ctriaela (Uria), ett fogelslägte tillhörande sirafeg-

lames fjerde familj , som alltid vistas på eller vid

hafvet, aldrig vid sött vatten, samt simma och dyka

förträffligt Könen äro lika till färgen
,
rugga två

gånger om året och äro olika sommar och vinter;

uagfogeln nästan lik de gamla i vinterdrägt. De

lefva i engifte, häcka, kolonivis, i hål bland skä-

ren, samt lägga då på bara stenar 1 —2 ägg, hvilka

rufvas af båda könen vexelvis. Hos oss förekom-

ma tvenne arter, nemligen Sittgriséia och Toäie-

grissla. (Se dessa ord.)

Oroa (mytbol.). Då Thor stridde mot jätten Hrong-

ner, slungade jätten sin stenklubba mot den aag-
tige Asen. Klubban gick sönder; men en flisa der-

af fastnade i Thors hufvod och det var omöjligt

för alla de närvarande att fa den lös. Sturlesons

.Edda berättar vidare härom sålunda: "Thor for

hem till Tbradvagn och stenen satt ännu qvar i

hans hufvud. Då kom till honom en jätteqvinna

som hette Groa, Örvandels, den tappres, hustru.

Hon sjöng öfver Thor en trollsång, till dess aftt

stenen lossnade. När Thor fann detta och börja-

de få hopp era att stenen snart skulle gå lös, ville

han erkänna Groa dess läkedom och på något salt

fröjda henne. Thor berättade då för henne den

händelsen, att då han vadade öfver El ivågorna,

•hade han, uti en hö-kasse, borit Grvandel på ryg-

gen, nordan från Jotunhem ech tiW minne dermf

ver detta, att då en hans tå hade stuckit ut ga-
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nom hö-kassen oob bMfvit förfrusen, så bröt Thor
af den och kastade den uppåt bimmelen, och gjor-

de deraf en stjerna son kallas Örvaadels tå. Thor
sade, att det icke Månde blifva långt till, innan

Örvandel skulle återkomma kem. Groa blef der-

öfver så glad, att hon glömde sin trollsång, så

att steBen icke blef lösare, ntan sitter anno qver

i Thors hufvud. Hvar och en bor derföre akta sjg

att kasta en sten öfver golfvet 9 ty dervid röres

stenen i Thors hufvud."

t»roa>lmn eller Grovfmn» Man vill bårleda detta

ord från ett öknamn, som man tillade Johan Gö-
ransson Gyllenstjerna , för dess råa seder. Man kal-

lade honom n
grofve Jan", hvaraf sedan blifvit gro-

bion, benämningen på en rå, ohyfsad menniska. —
Rättaste härledningen är dock sannolikt från det

Tyska Grober Jahn eller Grob Jahn.

CHrofelasd* Jäkeblad, vägbrädd (Plantago major),

en mångårig växt , hvaraf tvenne arter förekomma
vid vägar, byar och åkrar, öfver hela riket. Frö-

na kunna samlas till föda åt sångfoglar, och bla-

den begagnas vanligen af allmogen till att dermed
förbinda sår.

Groda (Rana), ett djorslågte, tillhörande amfibi-

ernes andra flock, batracbter, som har tänder i

öfverkäften och gommen, men inga i underkäflen;

tungan fastvuxen vid underkäflen, antingen fram-

till eller vid hela undre sidan och liggande bak-
vänd i munnen; bakbenen mycket läogre än fram-
benen, och gången i följd deraf hoppande, and-

ningen sker medelst längor, men genom ett slags

sväljning af luft, i följd hvaraf djuret qväfves om
munnen hålles öppen. De bos oss förekommande

arter äro: Vanlig groda, Kåltfrö (R. temporära),

tiH färgen ofvan olivgrön, grå och brun med avar-

ta teckningar eller spräcklor, inunder blekgul, un-

der hakan ned till bröstet och munnen ioiti bvita,

tungan kött färgad. Förekommer allmänt öfver-

allt i riket och håller sig om vintern på bot-

ten af kärr och vattensamlingar, utan att ändock

ligga i dvala. Larvtillståndet tillbringas alltid un-

der vatten, och andniagen sker då medelst gälar;

de outvecklade djuren äro till alla delar olika de fullt

utbildade, och försedda med en liten stjert, hvilken

sedermera alldeles försvinner. Födoämnena utgöras

af insekter, sniglar, matkar och andra skadliga djur,

genom hvars bortskaffande de gagna. Ätlig groda

(R. esculenta), till färgen ofvan grönaktig med svar-

ta fläckar och ett långs gående gulaktigt streck

utefter ryggen. Förekominer bos oss endast vid

Gammalbacka i östergötbland och på några ställen

• Skåne, samt vistas mera i vattnet än den före-

gående, födoämnena äro desamma som deBuas,

och han användes i södra Europa till mat-anrätt-

ningar, emedan hans lårkött är ytterst fint till

smaken och lemnar ett frikasé, som är finare än

af kycklingar. Under namn af grodor förekomma
dessutom bos oss några andra djur af samma fa-

milj, mea af andra slägten, neml. Löfgroda, Klock-

groda och Lökgroda. (Se dessa ord.)

drofvarert, annex till Wmg, beläget i Ås härad

af Elfsborgs län, 2j mil N.V. från Ulricehamn,

Kyrkan är liten, gammal och af okänd ålder. I

oockutn märkes tvenne saterier: &gård$u, l jnil.

ock Tissés, 1 £ rotl. Flere domaresäten och sten-

kummel finnas i församlingen. Bär märkes ock en
liten sjö, från bvilken Uda-ån bar sitt ursprung.

Socknen består af £ mtl. och har 288 invånare

på en areal af 2,916 tunnl., af hvilka 160 äro
sjöar och kärr. Adr. Ulricehamn.

CMaads, en socken, med Jäla, belägen i Frö-
kinds härad af Skaraborgs län, Wilska kontrakt

och Skara stift, 2 mil &V. från Falköpiog. An-
nexet Jäla är beläget i Wilske härad. Grolanda
kyrka, en af de vackraste på landsbygden, är stor

och rymlig, var före reformationen trenne gånger
tillbyggd ; men blef år 1759, då Skerfvoms soc-

ken ioförlifvades med Grolanda, alldeles ånyo om-
byggd. Skerfvoms kyrka, fordom offerställe, ha-

de år 1757, blifvit alldeles raserad, dock qvarstå

ännu murar och kyrkogården med sin inhägnad.

Jnom socknen märkas trenne säterier: Olofstorp,

Simontorp och Höfre eller Håfverne, hvartdera om
1 mtl. Socknen hör till 2 kl. konsist. Den be-

står af 19 mtl. och bar 756 invånare. Af dess

areal 8,077 tunnl. ligga 2,245 inom Wilske härad,

och 125 äro sjöar och kärr. Adr. Falköpiog.

€4rooUi, Carl von, född år 1684, död 1758,
såsom president i kommerse-kollegium , friherre och

kommendör af N. 0., en på sin tid mycket an-

vänd och brukbar embetsman, hvilken omnämnes
isynnerhet för sin sällsynta skicklighet som proto-

kollsförande. Han blef, vid icke fyllda 16 års ål-

der, kanslist i kommerse-kollegium, fick år 1712
föra protokollet i den del af senaten, som hade

försvarsverket under sin vård och blef derigeoom

känd af flera betydande personer, samt erhöll en

mängd uppdrag, såsom ledamotskapet i amiralitets-,

ekonomi-, mynt- och Pomerska kommissionerna, i

sekreta-otskottet under fyra riksdagar, samt blef

kammar-råd och landshöfdiog i Upsala. Den fri-

berrliga ätten utgick med honom.

G*op. AU i gropar fånga djur anses vara det

äldsta sättet för detta ändamål. Det omtalas i de

gamla klassiska författarnas skrifter, och nyttjas

ännu i alla länder, att fånga björn, varg, räf,

elg, m. fl.

Groeesv» kallades ett Gottländskt mynt, som, en-

ligt myntordningen af år 1453, skulle räknas för

en örtug.

«}vottneeren, slaget vid, d. 23 Aug. 1813.

Franska hären, bvilken under Oudinot ryckte fram

mot Berlin, möttes här af Nord-arméen, under

kronprinsens af Sverige befäl, och blef slagen med
en förlust af 26 kanoner och 2,000 fångar. Of-

verste Gardell, som med ett batteri artilleri an-

grep en division af fiendens venstra flygel ocb der

förorsakade ett stort nederlag, bidrog icke litet

till segern. Berlin var härigenom räddadt.

#2rosshandel är icke blott i dagligt bruk, utan

äfven i lagstiftning skiljd ifrån minuthandel. Skill-

naden bostår, enligt baodels-halken, deruti, att

grosshandlaren ej får begagna öppen bod och oj

får sälja annat än hela eller halfva stycken, varo

sig att varornas qvantitet bestämmes efter vigt ol-

lar mått, således blott hela eller halfva läster,
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skeppand, tunnor, ankare, o. 3. v. Skalle den som

drifver grosshandel göra intrång i minathandlarnes

yrke, är han underkastad böter till samma belopp som

varans värde. Till handels-balkens stadgande om
grosshandel kan äfven räknas föreskriften om ut-

ländningars köpenskap, alldenstund utländsk man,

som kommer till stapelstad med sina varor, är

förbanden att sälja dem der i gross, under samma
ansvar, som för inhemsk grosshandel.

ftrosslmnclele-societeteiis i Stockholm pensions-

fonder. Dessa åtgöras dels af societelens pensions-

kassa, hvilken år 1842 uppgick till 66,666 R:dr

32 sk. B:ko, och hvarifrån understöd till belopp

af 4,28? R:dr 24 sk. utdelades till 6? behöfvande

medlemmar af grossbandels-societeten , deras hu-

strur, enkor och barn, dels af ett utaf en mam-
sell Hagborn doneradt kapital, stort 12,000 R:dr,

bvaraf pensioner, hvardera utgörande 100 R:dr,

utgingo till 6 behöfvande enkor och döttrar af

grosshandlare och skeppsklarerare.

Grossman, Emanuel, fältskär vid Carl XJI:s

här uti Lifland och sedan vid Fala grufva samt

krono-konststaten, var född i Berlin år 1673 och

studerade isynnerhet Oriental-språken. Hans bror,

som var fältskär och genom detta yrke vann sin

goda åtkomst, öfvertalade honom att gå samma
bana, hvilket han äfven gjorde, utan att någon-

sin förut hafva tänkt på kirurgien. Han blef an-

ställd vid Svenska hären och följde den i några

år; men kom sedan till Stockholm, der han väck-

te Hjärnes och presterskapets uppmärksamhet ge-

nom sina ovanliga kunskaper i Arabiskan och Gre-

kiskan. Först år 1706, då han med beröm prak-

tiserat i många år, tog han examen inför kirurgi-

ska societeten i Stockholm. Död d. 23 Febr. år

1746.

Grotheruf, Wilhelm, var på en gång läkare

och apothekare i Kalmar, der han lärer hafva vun-

nit anseende, emedan han kallades derifrån att bi-

träda vid konung Gostaf Wasas sista sjukdom. Han
gaf äfven bopp om konungens återställande; men
då hans förutsägelser slogo felt, led hans rykte

icke litet derigenom. Icke desto mindre qvarstadna-

de han någon tid vid hofvct såsom läkare; men fann

rådligt att resa utomlands och taga doktorsgraden.

Lärer hafva dött omkring år 1570.

€Jrothusen, Christian Albrekt , son till gene-
ral-löjtnanten, friherre Otto Johan G., gick tidigt

i krigstjenst och var redan öfverste-löjtnant, då
han år 1704 deltog i slaget vid Posen. Hans be-
fordringar gingo likväl icke fort sedan den tiden,

ty han var ännu 1710 endast öfverste och bann
aldrig längre än till general-major, hvilket är så

mycket mera förvånande, som han i Turkiet ut-

gjorde Carl XII:s dagliga sällskap och syntes åt-

njuta hans synnerliga förtroende. Han använde
honom isynnerhet i diplomatiska värf, till under-

handlingar med Porten, hvari han var så lycklig

man kunde blifva det, hvilket bland annat synes

deraf, att han med sin svit fick tillåtelse att bese

Sofia-moskéen i Konstantinopel, en ynnest, hvilken

aldrig förut vederfarits någon kristen. Ett prof,

ej blott på sin skicklighet som underhandlare,

utan äfven på sitt oförskräckta mod, gaf han, då
han ensam och obeväpnad gick ned till Janitscha-

rerne, hvilka stodo uppställde för att angripa ko-

nungens hus, och genom sina föreställningar vans

dem till den grad på sin sida, att de botade sina

egne chefer med uppror, om man ville föra dem
till den åsyftade stormningen deremot. Han hade

äfven konungens kassa om hand, och man känner

hans lakoniska redovisningssätt derföre, då han

t. ex. en dag förelade konungen en räkning så ly-

dande: "Utgifvit 60,000 R:dr, enligt Hans Maj:ts

ådelmoda befallning, åt Svenskar och Janitscharer

och resten af mig förtärd", hvilket särdeles beha-

gade konungen. Kfter återkomsten till Pomern
blef han 1715 utnämnd till general-major, öfver-

ste för Bohus läns dragoner och kommendant på
tfsedom; men hans bana afbröts samma år af dö-

den, hvilken träffade honom i drabbningen vid

Stressow på Rugen.

Orotins, Hugo. Denne store rättslärde och La-
tinske skald, lika aktningsvärd för sin karakter,

som för sin lärdom och sitt snille, tillhör så till

vida Sverige, som han anställdes i dess tjenst, der

kom till det anseende och betydenhet hans egen-

skaper förtjente, och det tillegnade sig hans ef-

terlemnade boksamling och manuskripter, hvilkas

inköp försörjde hans enka. Han var född i Delft

i Holland år 1583 (enligt andra uppgifter år

1582), och blef tidigt känd i hela Europa genom
sina skrifter, särdeles genom sin afhandling: de Jure

belti et pacis, hvilken ännu gäller som ett kardi-

nal-arbete i folkrätts-läran, samt genom sitt del-

tagande i sitt lands politiska och religiösa tvister

och den förföljelse detta ådrog honom. Gustaf Adolf,

som satte stort värde både på den ofvannämnda

boken och dess författare, ernade kalla honom i

sin tjenst; men denna föresats gick ej i verkstäl-

lighet förr än efter konungens död. Axel Oxen-

stjerna utnämnde honom år 1634 till Svensk mi-

nister i Paris, der han qvarblef i elfva år, och

uträttade mycket till Sveriges gagn, ehuru han ha-

de att strida mot Richelieus afund och intriger.

Han tvang likväl äfven denne att omsider göra sig

rättvisa. År 1645 begärde han emellertid sjelf

att bli hemkallad, dertill förmådd, dels af ålder, dels

af trötthet vid statsmannalifvet , och kom till Sve-

rige; men stannade der endast någon kort tid och

tog afsked, förebärande sina år, sin sjuklighet och

det kalla luftstrecket, kanske egentligen emedan han

icke ansåg sig helt och hållet behandlad med den

uppmärksamhet han förtjente. Han erhöll nu af

drottning Christina sina återstående fordringar, en

gåfva af 4,000 R:dr, ett smycke, värdt 600 R:dr

och en guldvärja, värd 600 kronor, samt försäk-

ran om ett årsunderbåll af 2,000 R:dr. Detta kom
han likväl icke att länge begagna, ty hans resa

till Tyskland besvärades af svåra stormar, och,

då han anlände till Rostock, voro hans krafter

så medtagna, att han afled der den d. 25 Ang.
sistnämnda år. Utom den förut omtalade skriften,

anmärkas bans Gölhernes historia; De veritate reä-

fionis ckrishansR; Annates et historia de rebus bety-

ds; Tra$oeaus, m. m.
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»rotte, Sven , lärer harVa barstammat från aläg-

tea Store i östergöthland , och kallades Grotte,

enligt detta ords liktydighet med stor. Var prost

öfver Wennlund, då han år 1436 valdes till bi-

skop i Skara. Konung Christian I ville befordra

en Benediktas Gostavi till biskopsstolen och de bå-

da männen tyckes hafva kämpat dero ra, ocb öm«-

som fördrifvit hTarand ra. Den sistnämnde, hvilken

torde varit en orolig lycksökare, och än hållit

Christians, än Carl Knntssons parti, dog år 1461;
men då hade sannolikt biskop Grotte redan förut

gått ur verlden. Man antager allmännast, att han

år 1449 frivilligt nedlagt sitt embete och satt sig

i ro på sina gods; men detta synes osäkert, eme-
dan han år 1455 i Gudhem underskrifvit och för-

seglat Martha Bengtsdotters gåfvobref på Flöda

gård till Gudhems kloster. Berömmes eljest såsom

en klok och välsinnad man.

Orotte var, enligt sagan, en qvärn, som konung

Frode i Danmark förde med sig från sitt besök hos

Upsala-konuogen Fjolner, och hvilken drogs af

tvenne jättemör, Fenja och Menja, dem han äfven

fick med sig och behandlade som slafvinnor. De

hade malit guld åt Fjolner; men qvarnen hade

också den egenskapen, att hvad de begge möerna

sjöngo om, det maldes åt Frode. Då han tvang

dem att arbeta öfver höfvan, utan annan hvila, än

medan göken gal, uppbragtes de deröfver, sjöngo

död och forderf åt förtryckaren, och en röfvar-

höfding, vid namn Mysing, angrep honom i Ledre,

dödade honom och uppbrände staden. Härmed tog

den gyllene tiden, Frodefrideo, slut. Mysing sat-

te nu jätteqvionorna på sina skepp och tvang dem
att mala salt. De gjorde det så, att skeppet

sjönk, och Östersjön, på hvilken de färdades, fick

från den tiden salt vatten. Den sång, de plägade

sjunga vid qvarnen, kallades Grottesången.

Orubl», Nils Milsson» kyrkoherde i Umeå, der

han afled år 1724, endast 43 år gammal. Han
hade besökt flera utländska akademier, blifvit ma-
gister i Wittenberg, predikat för Carl XII i Alt-

Ranstadt och utnämndes till hist. et moral, profes-

sor i Greifswald. Då han år 1711 fick follmagt

på Umeå pastorat, gjorde han, innan han återvän-

de hem , en resa genom Holland ocb England. Här-

under hade han i fäderneslandet blifvit misstänkt

for pietism, bvårföre han måste undergå en exa-

men i Stockholms konsistorium, der erkebiskop

Spegel förde ordet. No först fick han prestvigas

i Härnösand och tillträdde sitt embete. Hans nit

för kyrkotuktens återställande inom församlingen

ådrog honom åter beskyllningar för irrlärighet,

och vid 1719 års riksdag tillsattes en kommission

att undersöka förbållandet; men hvilken frikände

honom. Har utgifvit en Berättelse om det så kal-

lade Kyrko-oväsendet i Umeå stad; De rätte Christ-

nes dageliga kors, o. s. v.

Gtrafcoe* ChristofTer 9 hette förut Ivarsson,

blef år 1641 president, som det kallades, i Kal-

mar och 1645 adlad. Var en lärd man, känd ge-

nom sitt Breviarium Gustavianum ; Penu Proverbiale;

Pramonina Svio- QolMca, m. fL Hans sonson,

Gruhse, Oustof, född 1669, gick, efter slu-

tade studier, i sjötjenst, först inom fäderneslandet

och sedan i Holland, samt återkom till Sverige,

der han år 1700, såsom kapiten på örlogsskeppet

Holland, deltog i Carl XlLs landstigning på Se-
land, gjorde sedan hela följande kriget, och befor-

drades derunder till schoutbynacbt, blef slutligen

amiral, president i amiralitets-kollegium, ocb, vid

ordnarnas stiftelse, K. af S. O. Tre år senare ut-

nämndes han till Serafimer-riddare; men undanbad

sig denna ära, emedan han då var öfver 80 år

gammal. Dog i Carlskrona d. 4 Nov. år 1759,
efter nära 90 års lefnad och 75 års tjenstetid,

under hvilken han bivistat en mängd större och

mindre träffningar; men varit nog lycklig att hvar-

ken sjelf blifva sårad eller förlora något af de

fartyg han fört.

eStnibbe» Samuel, son till majoren Carl Ghri-

stoffer G., föddes d. 19 Febr. 1786, på egendo-

men Segloraberg i Elfsborgs län, blef år 1813
log. et metaph. professor vid Upsala universitet,

och flyttades 1827 till eth. et polit. professionen,

R. N. 0. 1829, inkallades följande året i Svenska

akademien och sedan i vitterbets- och vetenskaps-

akademierna. Utnämndes år 1840 till statsråd;

men lemnade em bet et år 1844. Ständerna bafva,

uppå konungens förslag, åt statsrådet G. anslagit

en pension af 3,000 R:dr B:ko. Har författat

skrifter: Om förhållandet mellan religion och mora-

litet; öfoersigt af Philosophiens närvarande tillstånd;

Bidrag till utredande af samhalistärans grundbegrepp;

Blick på utvecklingen af de philosophiska undersök-

ningarna om det Sköna och den Sköna Konsten un-
der det sednast förflutna halfva århundradet , ro. m.

drwd eller Orldli är ett begrepp, som tillhörde

den gamla Skandinaviska samhalls- författningen. Då
nernligen blodshämnden var det sätt, hvarpå oför-

rätter straffades ocb ingen annan försoning fanns

för begångna brott än den frivilliga förlikning,

som målsäganden beviljade, så erhöll denna fred

namn af Grud eller Gridh Den som lidit en

oförrätt, ägde att välja emellan ett oförsonligt

krig med den man, han förolämpat, och med he-

la hans slägt, eller att emottaga upprättelse,

ifall sådan erbjöds bonom, ocb gifva grud. För-

soningen köptes t. ex. för mord ofta med böter.

Eo gång gifven ansågs den helig och det räkna-

des bland edsöresbrott att bryta den. Hämnd på
en fiende, sedan man gifvit honom grud, kallades

orcettm hatmpdir, eburuväl detta begrepp äfven bar

en vidsträcktare betydelse. Brott emot gifven

grud var urbota nidingsverk, redan innan edsöres-

brotten blifvit bestämda i landskapslagarne. I de

äldsta tiderna var det sällsynt, att grud blef be-

viljad, ty man ansåg hämnden för en hederspligt.

Gottlands-lagen förklarade den för "oskämder man",

som tog böter första gången de bjödos, ett bevis,

att allmänna tänkesättet ansåg mindre hederligt

att taga böter än att vädja till styrkan. Å andra

sidan var det en pligt för den som begått ett dråp

,

att kungöra sin gerning ocb erkänna sig skyldig

att bära följderna deraf, antingen blodshämndens

strider eller att bjuda böter. Intill dess baa er-
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Cto*å><

Hållit grud var han friålö*, oeli i de äldsta tider*

na hans närmaste slägtingår jemte honom. I den

nån logen trådde t sjelfhämndens ställe, försvinner

först stadgandet om grud nr lagstiftningen och se-

dermera äfven sjelfva saken ur sederna.

«mde» annex till Björke, beläget i Geseneds hå-

rad af Elfsborgs län, 3 mil O.N.O. från Alingsås,

3 mil N.N.O. från Borås. Kyrkan år af okänd ål-

der och byggd af gråsten. Socknen består af 9|
mtl. och har 312 invånare. Dess areal otgör 4,976

tunnland, af b vilka 35 are sjöar och kärr. Adr.

Alingsås.

4ftraf%er§r, Iiaak Ot*f» blcf vid 24 års ålder

med. doktor och straxt derefter sekreterare i kol-

legium medikum, hvilken tjenst han bestridde med
lika mycken skicklighet som sin medicinska prak-

tik; men kunde ej öfvervinna sin benägenhet för

mjeltsjuka. I ett anfall deraf , skar han halsen af

Sig en natt 1764, endast 29 år gammal.

ttruTvor kallas de gångar, bvilka i åtskilliga rikt-

ningar brytas nti berg för att vinna malmer och an-

dra nyttiga mineralier, samt att undanröja allmänna

bergarten. De äro försedda med erforderliga maschi-

ner och byggnader för uppfordrandet af malm, berg-

art och vatten , samt att förekomma osand luft och

osäkert berg, m. m. De drifvas antingen blott på
djupet, genom mer eller mindre lodräta sänknin-

gar, och få i sådant fall namn af scbakter, eller

ock mer eller mindre vågräta, i en eller flera rikt-

ningar, då de kallas orter, sträckor, stoliar, m. m.

Oftast drifvas de dock i begge dessa riktningar,

eller som det kallas både på djopet och i fält,

samt till högst betydligt djup och utsträckning un-

der jordytan. Mera sällan bedrifves grufarbetet i

öppen dag eller ofvan jordytan, emedan detta kan

Ske endast då mycket mägtiga malmgångar finnas uti

högre berg, såsom t. ex. i Taberget i Småland, Gelli-

vare i Lappmarken, m. fl. Innan grufvorna ännu blif-

vit afsänkta till något betydligare djup kallas de

skärpningar, och om öppningen dervid, i anseende

till malmgångens betydliga utsträckning i längd och

bredd, måste göras mycket vid, får den namn af

stöt. Annars söker man att göra sjelfva den första

sänkningen eller s. k. dagöppningen så liten som
möjligt, for att hindra inträngandet af dagvatten,

fl. v. s. regn och snö uti grafvan, och såkmda

minska mängden af det vatten, som i alla fall all-

tid samlar sig deruti , dit det framtränger ur ber-

gets sprickor, och tilltager f mängd, i samma mån
som grufvan blir djupare, likval ej uti alla grufvor

i lika grad, och for hvars bortskaffande kostsamma

Inrättningar, vattenkonster eller uppfordringsverk

måste anläggas, samt, då grufvan är mycket vat-

tensjuk, ständigt hållas i gång, med tillbjelp af

ingraaschin , vattenverk eller dragare, eller till och

med afledas genom anläggande af oftast ganeka

långa stollar på betydligt djup, när grufvans läge

sådant medgifver. Uppfordringen af malm och

bergart sker uti stora jernbeslagna tunnor, kalla-

de baljor, hvilka med tillbjelp af vindspel eller

andra uppfordrmgsmedel gå upp och ned i schak-

tet; men om (fetta icke är lodrätt, ntan hvad man
kallar donlägigt, d. v. s. bildar en något betydli-

gare vinkel emot lodlinjen, så måste dessa under

opp- och nedgåendet släpa på dertill inrättade

bäddar, eller så kallade slangångar. Äfveo ftr

opp- och nedfarten i grufvan begagnas, då schak-

tet ej är donlägigt, sådana men mindre och lät-

ta baljor, dock i allmänhet endast för fremmande

personer, bvilka besöka grufvan, anaars begagnas

för upp- och nedstigandet s. k. farter eller stegar af

flere slag, af 3 å 4 famnars längd, samt ställda

bvarje längd för sig på s. k. hvilbinor, ett slags

broar, hvilka finnas anbragta i schaktet. TiU att

förekomma olyckshändelser genom nedfallande af

vid grufbrytningen eller sättning lossna dt berg el-

ler s. k. ras, måste på vissa afstånd större mas-

sor af berget lemms qvarstiende emeHan väggarns

i schaktet eller botten och taket, i orter och stol-

iar, och dessa få namn af bergsfästen, band eller

pelare. Deras behöriga afsättning samt storlek

bestämmes af geschwornern och de utmärkas me-

delst en inhuggen krona, samt få vid stort ansvar

ej borttagas, stundom ersättas de likväl till någon

del genom en mängd tjocka bjelkar eller så kal-

lade stämplar, helst af ek, hvilka indrifvas emellan

bergväggarne, ehuru dessa ändock ej äro särdeles

säkra. Då grufarbetet drifves i fält, måste på vis-

sa afstånd i orten s. k. licbtlöcher eller stol Iscbak-

ter nedsänkas från dagen eller öfverliggande orter,

för att befrämja luftvexling, ocb, då grufvorna

äro mycket djupa, anläggas egna luftvexlings-in-

rättningar eller ventiler för detta ändamål. Gruf-

brytningen verkställdes fordom ocb före krutets

uppfinnande uteslutande medelst s. k. tillmakning,

d. v. s. genom bränning, på det sätt att stora el-

dar anbragtes emot berget, som dervid dels rem-

nade af hettan, dels ytterligare bragtes att spricka

genom bastig afkylning medelst påslaget vatten.

Numera sker det dock bufvudsakligast medelst

sprängning med krut, stundom likväl medelst till-

makning eller s. k. kallkilning, det senare dock

endast då grufarbetet drifves uti mycket lösa el-

ler spruckna bergarter, såsom åtskilliga kalk-, gips-

och lerarter, späcksten, o. dyl. Våra största och

djupaste grufvor äro: Falu koppargrufva och Sala

silfvergrufva; men utom dessa finnas anno ganska

många af betydligt djup och utsträckning, såsom

Guldsmedshytte silfver- ocb blygrefva
,
Gustafsbergs

och Carlbergs, Håkansboda, Riddarbyttan, Mormors

och Bersbo koj)pargrufvor, Norbergs, Grängesbergs,

Pehrsbytte, Dalknrlsbergs, Pehrsbergs, Tabergs,

Nordmarks, Dannemora, Herrängs och Utö jern-

grnfvor, m. fl. Med hänseende till malm-uppfor-

dringen märkas i Upsala län: Dannemora grufvor

(se detta ord); Carfsdngs- och Jonngrnfvitn på Norr-

ön i Börstils socken; det så kallade Het*ingéf*Hel

i Alunda socken, tillhörigt ägaren af Kilafors btuk

i södra Helsingland, med en malmvinst af omkring

9,945 skepprd årligen; Uflunge-grufvan, i gränsen

emellan Wiksta och Wendels socknar, som, efter

iråkadt ödesmil, åter blifVit Magi med arbete

och år 1839 lemnade 1,311 stepfttd jeramalm,

hvarefter den blifVit nedlagd
; ^Hf*^^|bi

socken, lemnade år 1840 ondast 96 akdppäi ma£;
Olof Peån-gmfran, ett sytt gruvarbete på flfc»
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lösa hemmans ägor, éfven i Films socken, nvifken

år 1841 lemnat 3,852 skepp:d och 1842 mer än

dubbelt, eller 7,798 skepprd; åtskilliga Österby

bruksägare enskildt tillhöriga grufforsök inom Films

och Daoaemora socknar, hvarifrån år 1841 hem-
tats 388 skepprd och året derpå 889 skepprd, samt

Vestra Pehrsbo-grufvan
, på Dannemora prästgårds

ägor, som år 1842 gaf 400 skepp:d malm. I

Stockholms lån har malmbrytningen or derstädes

befintliga grufvor varit i aitagande, med andantag
' af Hargs och de å Utön, hvilka med hvarje år lem-

na t en ökad tillgång. Herrängs grufvor i Häfverö

socken lemoade år 1838 23,240 skepprd ; år 1842

17,755 skepp:d malm; Markdals grufva, belägen i

grannskapet af de sistnämnde, lemnade år 1842

3,000 skepprd; Wigetsbo grufvor i Wahlö socken

lemnade 23,000 skepp:d år 1842, 10,446 skepp:d

år 184 1 och endast 6,729 år 1843; Kilafors bruks-

ägares grufvor i Borstils och Hökhufvuds socknar

lemnade år 1838 3,000 skepp.d, och 1839 ej me-
ra än 400 skepp:d, efter hvilken tid de ej mera

bearbetats. Öattrby bruksägares enskilda grufvor

hafva år 1838 lemnat 948 skepp:d, år 1841 710
skepprd; Hargs bruksägares enskilda grufvor hafva

år 1842 lemnat 204 skepp:d; Utö grufvor gåfvo,

år 1845, 61,242 skepp:d malm; Jerna grufvor, hvil-

ka år 1839 lemnade 14,199 skepp:d malm, hafva

efter denna tid ej blifvit upptagne i landshöfdinge-

embetets berättelse om bergsrörelsen i länet. I

WesternorHands län har för några år sedan upp-

tagits en jernmalms-gro fva, hvarest 2,000 skepp:d

brutits under år 1842. I Westerbottens län fin-

nes nu (1846) endast en sådan grufva, kallad Näs-

berget, belägen i Jörns socken, 7 mil från hafsku-

sten, brytningen har de senare åren aftagit. I Norr-

botten märkes Geäioare, der år 1845 brötos 5,274

skepp.d jernmalm och Schiangeli, der 418 skepprd

kopparmalm brötos. Ur samtliga grufvor i Nya
Kopparbergs bergmästaredöme brötos 1845 jern-

malm 48,522 skepp:d och kopparmalm 13,209

skepp:d. Inom Nora bergslag brötos samma år

119,089 skepp:d jernmalm, hvaraf 12,352 skepprd

vid Nya Flintan. Inom Lindes och Ramsbergs bergs-

lags grufvor brötos 29,904 skepprd; inom Leke-
bergs 5,902 och inom Lerbäcks 9,876 skepp:d

jernmalm. I Tabergs malmfält i Jönköpings län

brötos 48,010 skepprd; i Föröhla 13,000 skepprd.

Klefva nickelgrvfva, 1,065 skepprd nickel. Salberget

lemnade, till myntet, 3,646 skålprd silfver. 1 gruf-

voroa inom Kalmar län brötos endast 7,824 skepprd

jernmalm. Elwiks sitfververk vid Guldsmedshyttan

lemnade 1,304 skepprd verkbly och 1,460 skålprd

silfver.

Gteufvore ntmÄl kallas det fält, som är afmätt

för bedrifvandet af en grufva, så att ingen annan

äger rätt att öppna bergverksarbete inom des-

sa gränsor, ej heller grof-ägaren att öfverskrida

dem. Jernbergs-ordningen 1649 bestämde grnf-

vornas utmål till 200 famnar i qvädrat, ehuru

serskildla bestämmelser sedermera blifvit gifna för

vissa grufvor, ocb kongl. förordningen af d. 20
Okt. 1741 meddelade nya stadgaaden för de gruf-

vor, som efter den tiden kunde komma att anläggas.

fikrmfvrndriU^smJeji» kallas en affcift i spana*
mål, hvilken af gammalt plägat utgå ifrån vissa

socknar till Sala silfververk, dels för att dermed
underhålla den s. k. konststaten, dels ock för an-

dra ändamål. Kongl. Majrts nådiga fastställelse å
Sala silfververks transport till bergslagen af d. 9
Sept. 1741, anslår till det ofvannämnda ändamålet

grufvudrängsbjeJpen af soeknarne inom Salbergs

läa, och förordnar dessotom, att af dessa medel
borde upprättas ett magasin till fattige gruf-

arbetares understöd. Grufvudrängshjelpen bestäm-

des af en kommission, hvilken var nedsatt i Sala

1733, till en fjerdedels tunna säd och åtta öre

srrat för hvarje mansperson, öfver hvilken dryga

afgift allmogen förgäfves klagade vid 1738 års

riksdag.

firurvu-rKtt kallas en domstol vid Sala och Fala

grofvor, hvilken upptager sådana mål, som angå

grofvans angelägenheter. Grufvu-rätten står un-

der hofrätten såsom öfverdomstol, sedan bergs-

kollegii domsrätt blifvit till största delen uppbäfd.

OruffvnstKiniua kallas de sammankomster emel-

lan gruf-delägarne , hvilka det åligger geschvor-

nern att hålla, då arbetsplaner uppgöras och gruf-

vans skötsel och drift i allmänhet bestämmas.

Grufvu-tingsrKtt är en serskild domstol vid Sto-

ra Kopparberget, som upptager frågor om lagfart

och fasta, m. fl. rättegångsmål, hvilka ej höra till

den vanliga grufvu-rätten. Dess ledamöter, lika-

som grufvu-rättens, lyda, i och för sin domare-

befattning, under hofrätten.

Oruinlieitift, mycket väl. Jemtlands-dialekt.

Grams härad i Wermlands län innefattar 5 sock-

nar, nemligcn: Nor, Segerstad, Grums, Borgvik

och Ed, utgörande tillsammans 117 mt). med 9,162

invånare. Marken är mera bergaktig än jeran, lik-

väl finnas på åtskilliga ställen ansenliga slättmar-

ker med god och bördig jordmån. Sädesodling, bo-

skapsskötsel, skogshygge och bruksrörelse utgöra

inbyggarnes förnämsta näringsfång. Största ström-

men är Fryks-elfven , som här kallas Nors-etfven,

och utom iasjön Wenern, med dess vikar Borgvik

och Grums, äro Wermelen, Lagern, Lyngen och

Etnsen de betydligaste insjöarna. Märkligaste or-

terna äro jerobruken Borgvik och Bdsvalla, samt

säterierne Agnhammar och Segermon. Häradets areal

utgör 99,446 tunnland, af hvilka 6,345 äro sjöar

och kärr.

Gram* t annex till Nor, beläget i Grums härad af

Wermlands län , 2 j- mil V. från Carlstad, vid We-
nern. Här märkes säterierne r Agnhammar, Lång

och Sem, trenne urgamla gods. Socknen har 2,748

invånare. Jcmte Borgviks kapellförsamling inne-

fattar den 42 ^ mtl. på en areal af 46,332 tunn].,

af hvilka Gruros ensamt har 4,120 tunol. sjöar ocb

kärr. Adr. Garlstad.

tirunclel, J*kot> , född d. 16 Maj 1590 i Stock-

holm, var först rådman, sedaa borgmästare i sin

födelsestad, samt 1652, då embets-kollegium in-

rättades, dess förste ordförande. Adlades 1663

och dog 1669. Var far till den namnkunnige Si-

mon Grundel Uelmjfeldt.

Digitized by



684 Grundel* Gtrunéaund.

Orundel* jrukeu» balfbroder till Belrafeldt, och

son af borgmästaren Jakob Gruodels senare fru.

Han anställdes d. 25 Juni 1673, såsom konduktör

vid Dunamiindes skans, tog afsked från denna be-

fattning och gick in vid flottan 1675, som volon-

tär, tjente vid åtskilliga regementer, tills han år

1709 blef öfverste for Södermanlands regemente,

hvilket han anförde med heder i slaget vid Hel-

singborg år 1710. Under sin tjenstetid bi vistade

han dessutom tvenne sjöslag mellan Svenska samt

Danska och Holländska flottorna, jemte slagen vid

Halmstad, Lund och Narva, samt landstigningen på

Seland. Blef landshöfding öfver Westerbotten 1719,

general-major och friherre, och vid sitt afskeds-

tagande, år 1733, general-löjtnant. Född 1657,

död 1737.

Grunden, A. A. 9 prost i Söderala, född 1746,

död 1802, har utgifvit flera undervisningsböcker,

samt Gellerts Lefverne, och en afhandling: Utrum

nimius in republica esse possit literalorum numerus?

Grundlagar kallas de urkunder, som bestämma

statsmagternes ,
konungens och folkets förhållanden

till hvarandra. De innefatta den s. k. statsrätten,

hvilken äfven kallas offentlig rätt (jas pablicum), i

motsats till privaträtten, som fö resk rifver enskil-

da medborgares rättsförhållanden inbördes och till

staten. Sveriges grundlagar äro bestämdt skiljda

ifrån den öfriga lagstiftningen, och kunna förändras

blott med iakttagande af serskildta former. De vo-

ro icke så fordomdags. Då funnos de stadganden,

som åtgjorde sjelfva statsförfattningen, blandade

med den öfriga lagen och betraktades lika med
den. Konunga-balken i landslagen var Sveriges

grundlag* i gamla tider. I viss mån kunde dit räk-

nas äfven konung Gustaf I:s testamente, samt än-

nu mera de försäkringar, dem konungarne bruka-

de gifva vid sitt uppstigande på tbronen, jemte en

mängd recesser och fördrag, hvilka afslutades vid

berredagarne. Dessa tiders statsrätt var således

skingrad i flera urkunder, och det dröjde länge in-

nan de samlades till en kodex. Den äldsta hand-

ling, som bär namn af regeringsform är af år

1634; men den uttömmer icke det begrepp, som
nu fästes vid detta namn. Den är mera en förvalt-

nings-ordning. Riksdags-ordning fanns sedan 1617;
men äfven denna är efter våra begrepp ofullstän-

dig. Mycket som nu bestämmes i lagarne lemna-

des den tiden åt sed och häfd. Regeringsformen

1660 är blott ett tillägg till den af 1634, och vid

1680 års statsförändring utfärdades ingen ny rege-

ringsform. Det var just en hufvudsak i konung

Carl XI:s envälde, att konungen ej skulle bindas

vid någon regeringsform. Men vid enväldets fall

stiftades åter en regeringsform år 1719, hvil-

ken året derpå förnyades med några förändrin-

gar. Ifrån denna tid har begreppet af grundlagar,

såsom en serskild klass af lagar, inkommit i vår

stats-författning. Riksdags-ordningen 1723 var

grundlag, och antalet ökades 1766 med tryckfri-

hets-lagen. Gustaf IIP.s tid hade sina grundlagar i

1772 års regeringsform och 1789 års förenings-

och säkerhets-akt; men tryckfriheten upphörde att

räknas för grundlag. Deremot upplifvades 1617

års riksdags-ordning, emedan konungen sagt alg

vilja återställa det regeringssätt, som funnits före

enväldet 1680. Efter statshvälfningen 1809 be-

stämdes grundlagarne t ill fyra, regeringsformen d.

6 Juni 1809, riksdags-ordningen d. 10 Febr. 1810,

tryckfrihets-förordningen, hvilken stiftades 1810,

men utbyttes 1812 emot en ny, samt succes-

sions-ordningen för kronprinsen Carl August, för-

nyad d. 26 Sept. 1810 för den nu regerande

konunga-ätten. Deremot är riks-akten, som be-

stämmer förhållaodet till Norrige, icke Svensk

grundlag, ej heller vissa andra urkunder, hvilka*

innehåll röra statsrätten, såsom ansvarighets-lagen

för konungens rådgifvare, instruktionen för rikets

ständers justitie-ombudsman , m. fl.

Grundregaler äro sådana kronans höghets-rät-

tigheter, som angå rätt till ägande af jord eller

ränta. All sådan egendom, hvilken icke tillhör

någon enskild, icke heller väl och till det allmän-

nas båtnad kan nyttjas eller försvaras af enskilda

ägare, bör derföre tillkomma staten, emedan det

ligger i sakens natur, att all fast egendom inom

statens område bör vara under något visst ägande-

välde. Detta är rättsgrunden för kronans grund-

regal-rätt till grufvor, stora skogar och allmänna

vatten: bergs-, skogs- och vatten- regalerne. Men

dessutom har kronan positiv rätt till dessa grund-

regaler uti Helgeandsholms-beslutet år 1282, favar-

igenom kronan tillades alla bergverk, på hvars

ägor de än kunde vara, flere sjöar och strömmar

i landet, all stubbejord, som af skogar och hedar

kunde upptagas. Härtill kom att konung Gustaf I

förklarade, att alla obebyggda ägor, stora skogar

och allmäoningar hörde Gud, konungen och Sveri-

ges krona till. Derefter upphörde den fria iokräkt-

nings-rätten af landet, ty då upphörde ledigt land

att finnas till.

Grundränta är den uti penningar bestämda ras-

ta, som vid skatl läggning pröfvas kunna åläg-

gas en jordlägenhet, i förhållande till dess för-

måner. Den uppkommer af de serskildta hemmans-

lägenheternas värderande efter roethoderna. Sum-

man af hela hemmanets serskildta lägenheters så-

lunda uträknade räntor utgör hemmanets grund-

ränta. Härvid följes hufvudsakligen skattläggniogs-

methoden. Denna ränta tjenar till grund för man-

tals åsättning, samt förbytes och delas alltid i jor-

deboks- och mantals-räntorna. (Se dessa ord.)

Grundskott säges ett fartyg hafva erhållit, når

fiendtliga kulor skadat dess skrof under vattenlinjen.

Grundiund9 fiskläge och kapellförsamling till Mor-

landa pastorat, är beläget i Oroust vestra härad af

Bohus län, 3 J mil V.S.V. från Uddevalla, vid haf-

vet, på Skaft Ölandets sydvestra udde och gården

Löndals ägor. Det kallades fordom Wdrbo. Bebos

nu endast af fiskare, ibland hvilka råder en all-

män torftighet. I slutet af 1600-talet funnos hår

blott 3 strandsittare; men nu deremot 104 hushåll

med tillsammans 473 personer. Storfisket idkas

flitigt med ett större antal sjöbåtar. Rättigheten

att begagna egen kyrka, grundar sig på kongl.

brefvet af d. 20 Febr. 1798. Presten åtnjnter

icke samma rättigheter, som öfriga kapellpreét-
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kanter, ölan ar atl betrakta såsom adjunkt' åt pa-

stor i Morlanda. Hemmantal och areal inbegripas

änder modersocknens. Adr. Kongelf.

Grnndsuada, en socken, belägen i Norra Ån-
germanlands fögderi af Westernorrlands län, Ån-
germanlands nordvestra kontrakt af Hernösands stift,

11» mil O.N.O. från Hernösand, vid hafvet. Flere

grunda sand hafva förmodligen gifvit orten namn,

ty i denna skärgård träffas åtskilliga vikar och

sond, hvilka årligen blifva grundare. Byarne äro

mest anlagde invid hafskanten, utom 5, som ligga

\ till 4 ""I derifrån. Kyrkan, af sten, ligger på
en udde mot hafvet, och är en af de äldsta i lan-

det. Skogens hamn och fiskläge i denna socken

har af ålder varit ett förträffligt ställe för alla

sjöfarande; men är nu så uppgrundad, att den

kan begagnas endast af söder åt gående, likasom

Fanbyctken. På Skays-udde, som skjuter ut 2 £
mil från kyrkan, är ett kapell, hvarest gudstjenst

hålles två gånger om sommaren, för det här om-
kring vistande fiskerskap, Norr oro Skagen träf-

fas flere fisklägen och hamnar. Socknen hör till

3 kl. konsist. Den innefattar 24 J mtl. och har

1,665 invånare på en areal af 62,417 tunnland,

af hvilka 2,500 äro sjöar och kärr. Adr. S. Bjä-

sta, N. Nordmaling.

4*runnevad, 3 mtl. sateri, i Hvalstads socken af

Westergöthland; under egendomen lyder 1 skatt-

lagd qvärn, samt 1 husbehofs-qvarn. Läget, emel-

lan tvenne fiskrika sjöar, är ibland de vackraste.

Trädgården är stor, med flere hundrade fruktträd

och löfskog. Härunder hör omkring 500 tunnland

såg- och timmerskog. Ägare hafva varit Sv. Bris-

man, N. och J. Alsing.

CSrycksbo, ett pappersbruk, 1£ mil från Falun

,

bvilken väg till större delen är anlagd af nuva-

rande ägaren, bergsrådet och riddaren J. J. Munk-
tell, som äfveo gjort betydliga odlingar och upp-

fört nya verkstäder och byggnader, så att denna

egendom nu är en bland de betydligaste i orten.

Den kallades fordom Grekesboda, och omtalas i ett

permbref af år 1317. Den har omkring 200 tunn-

land odlad jord, godt bete, ymnig skog, qvarn,

såg och spikbammare. Alen betydligast är det här

anlagda pappersbruk, bvilket först byggdes år 1740
af direktören Johan Munktel), efter den tidens sätt,

med 65 stampar. År 1836 byggdes här maschin-

pappersbruk, h vartill maschinen förfärdigades af

Donkin i London. Årliga tillverkningen är nu af

omkring 100,000 R:dr B:ko värde.

Cftryiuatt eller Gryuisjtt, bergsmanshammare och

bytta i Ramsbergs socken af Westmanland, 8|
mil från Örebro, vid Grymsö by. Tillhör bergsmän.

C»ryintar •& gris, »out gammalt svin» ett

gammalt ordspråk, hvarmed förstås, att som de

gamla sjunga, så qvitt ra ock de unga.

CSsrynpåee, en konformig, med gryn fylld påse,

i hvars spets år en stjert, medelst hvilkeo den

balas genom ett af ett grundskott tillkommet hål.

Del inträngande vattnet utvidgar grynen ,
hvarige-

oon påsen allt mera tilltäpper bålet eller läckan.

CHryaellM» Jtoban, previncial-läkare i Torneå,

der han satte apotheket i stånd; men för öfrigt

ej lärer mycket befattat sig med medicinsk prak-

tik. Under det han innehade samma befattning i

Westerbotten, upptäckte han en ny surbrunn nära

Piteå stad. Dog i Umeå d. 7 April 1788, nära

50 år gammal.

Clryt, en socken, belägen i Hammarkinds härad

och kontrakt af östergöthlands län ocb Linköpings

stift, 4£ mil S.0. från Söderköping, vid Östersjön.

Socknen utgöres af landtbygd och skärgård, hvars

yttersta klippor sträcka sig 3 mil ut i hafvet I

den senare anses socknens bredd vara 4 och å

landet 2 mil. Kyrkan, af sten, nybyggdes år 1798
i en modern stil. Altartaflao är af Hörberg. Vid

Renterdalen, ett litet stycke från kyrkan, äro fle-

re jättegrytor. I socknen märkes: säteriet Fre-

driksnäs och manufakturverket med samma namn,

det förra nu (1846) tillhörigt löjtnant Lundmark
(se vidare derom under Fredriksnäs)) Åbäcksnds,

förut Åback, 3 mtl. frälse, vid en vik af Salt-

sjön, har tillhört slägterne Natt och Dag, Mör-

ner, v. Hofsten, Tigerhjelm, Ryding, Bysing, Wal-
dius och Aminoff, tillhör nu grosshandlaren N. Fr.

Wikström. Breviksnäs, 2 mtl. frälse-säteri , vid

Saltsjön, har stor trädgård och tillhört slägterne

Drake, Wellingk och Rydingsvärd, äges nu af di-

rektör Kellraan. Boresund (so detta ord). Härads-

skärs båk, 1| mil från Boresund, är byggd af

träd år 1741, synes 6 till 7 mil ut i hafvet. På
Fångö ägor upptogs en ny koppargrufva år 1720,

bearbetas med högst medelmåttig fördel. På Ket-

tilön äro jättegrytor och lemniogar af en skans.

Socknen hör till 3 kl. konsist. Den innefattar 75
mtl. och har 2,794 invånare på en areal af 33,187

tunnl., af hvilka 1,250 äro kärr och sjöar. Adr.

Söderköping.

Gryt, en socken, belägen i Daga härad och kon-

trakt af Södermanlands lån och Strengnäs stift, 2

mil S.O. från Malmköping, 5 mil från Strengnäs.

Här märkes: Graneberg, ett säteri om 4 mtl. med
ett vackert läge på eo af löfskog omgifven höjd.

Har tillhört frib. Ax. Klinkowström och är nu fidei-

kommiss. Socknen hör till 3 kl. konsist. Den be-

står af 36 1 mtl., af hvilka 4 höra till Willåttin-

ge härad. Folknummern är 1,382 personer. Af

sockoens areal, 26,059 tunnl., böra 3,567 till sist-
'

nämnde härad och 4,450 äro sjöar och kärr. Adr.

Bfalmköping.

Gryt» annex till Qviinge, beläget i östra Göinge

härad af Christianstads län, 2{ mil N.N.V. från

Ghristianstad. Hår märkes Wands, 2f mtl. säteri,

med underlydande hemman, har tillhört slägterne

Biide, Ritz, Juel, Putbus och Hamilton. Socknen

består af 18 mtl. och har 695 invånare. Af dess

areal, 6,225 tunnl., äro 156 sjöar ocb kärr. Adr.

Ghristianstad.

Gryt, ett jernbruk i Svennevads socken af Neri-

kes län, på de säteriet Bo underlydande ägor, har

5 härdar och 2,675 skepp:d privil. årligt smide, af

dels eget, dels köpt tackjern, hvaraf hammarskat-

ten utgöres med 26 skepp:d. Frälsesmidet är 75

skepp:d. Dessutom drifves stål- ocb manufaktur-

smide. Skeppar på Stockholm. Smidesståmplarne

:
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686 Gryt. Gråberg.

tveone sammanbundna H, samt 600. Ägare: Frih.

Hugo Hamilton.

Gryt kallas af jägare den håla, hvari gräfsvinet,

eller gra fl iögen, har sin boning.

Gryta, annex till Giresta, beläget i Haguada härad

af Upsala lön, 2 mil S.V. från Upsala, vid Mäla-

ren. I socknen finnes en källa, som har inkruste-

rande vatten, hvilket sätter en skorpa omkring det

som lägges ned i detsamma. Kyrkan var en lång

tid afbränd; men efter erhållen hjelp af konnng

Johan III uppbyggdes den åter år 1531. I sock-

nen märkas Höja eller Hya säteri, gården består

af 20 | tunnl. och har 10 underlydande torp, har

tillhört slägten Spens. Salnecke sätesgård. Årcke,

säteri om 23 tonniand med 5 underlydande torp.

Socknen består af 35 £ mtl. och har 780 invånare

på en areal af 7,059 tonni., af hvilka 150 äro

sjöar och kärr. Adr. Ekohund.

Gryteryd, annex till Hestra, beläget i Westbo
härad af Jönköpings län, 9? mil S.V. från Jönkö-

ping. Kyrkan är byggd 1764 och försedd med
stentorn år 1822. Här märkes säteriet Norra Bö-

jeryd, har tillhört slägten Gyllenhammar
;

sjöarne

Fdnjnn och Hanseå. Socknen består af 9| mtl.

och har 290 invånare. Dess areal utgör 10,275

tunnl., af hvilka 420 äro sjöar och kärr. Adr.

Qvarsebo.

Wrytgjöl, ett jernbruk i Hellestads socken af

östergöthlands län, 5 mil från Norrköping och

Linköping, samt 7 mil från Örebro. Här är en

stångjernsfaammare med 2 härdar, anlagd omkring

år 1630 och taxerad d. 7 Juli 1695 till 400 skepptd

årligt stångjernssmide, som år 1804 bl i fvit tillökt

med 400 skepp:d ämnes-smide, hvadan bruket nu

äger 300 skepp:d privil. årligt smide, af köpt tack-

jern, för hvilket hammarskatten utgöres med 8

skepp:d. Här finnes ock ett manufakturverk, pri-

vilegieradt 1718 och 1778, med oinskränkt rät-

tighet att tillverka alla sorter spik, samt band-,

knipp- och bult-jern, med flece sorter svartsmide.

Bruket skeppar på Norrköping och Stockholm och

äges af Ad. Burén. Smidesstämpeln visar C:D:B.
Grytheui, en tillernad bergstad i Westroanland.

Se: Grythyttan, socken.

Grythyttan , en socken, belägen i Grythytte bergs-

lag af Nerikes län, Nora kontrakt af Westerås
stift, 7 i mil N.V. från Örebro. Socknen blef

först inrättad år 1633 af några byar och torp,

ifrån Nora, Filipstads och Carlskoga församlingar;

den bekom d. 11 Aug. 1641 stadsprivilegier för

kringliggande bergslags skall, hvilka bekräftades

år 1649 och 1660; men stad.sfriheterna blefvo se-

dan upphäfna, emedan de nästgränsande städerna

Nora och Linde ej kunde bestå, om flere städer

sa nära hvarandra blefvo anlagda. I socknen mär-
kes Grythyttan, en stor by, med gata och torg,

har på 1700-talet varit ämnad till bergsstad, hvilken

skulle kallas Grylhem; Bockesholm , Ftosjöhammar
t

Utlnds, Södra Kjerfvingborns hammarverk, Finnhyt-

tan, Sk)århyttan, Skåthyttan, Södra Kjerfvingborns

hytta, Trösshyttan, Hulthyttan, Saxhyttan och Sunds-
hyttan, om hvilka alla bruk och hyttor se under
dessa ord. Grythyttan, tackjernshytta, 7 T

T
F mil

från Örebro. Boviks hytta ödelades år 1749, hvar-

efter dess ägor blefvo Ifcgde en del till Saxhyttan

och en del till Torsbäcken i Filipstads bergslag;

Brunshytte masugn, ödelemnad år 1777; Södra Eke-

bergs hytta, 7 1 mil från Örebro, tillhör bergs-

män; Grythytte hed, har tillhört major Heykensköld

och prosten Ratbsman, m. fl. Warnds, 1 mtl. kro-

no, har tillhört grefve Lantinghausen; här finnes

ett år 1787 inrättadt postkontor; Skirsjö grufvor,

Loka helsobrunn, Högborns och Finnbergs grufvor

(se dessa ord). Socknen består af 33 £ mtl. och

har 3,337 invånare på en areal af 85,398 tunnl.,

af hvilka 20,200 äro sjöar och kärr. Adr. Warnäs.
Grythytte bergslag i Nerikes län innefattar Gryt-

hytte och Hellefors socknar, samt utgöres af de

inom dessa socknar belägna grufvor och jernbruk.

Bergslagen består af 63 £ mtl. och räknar 5,804

invånare. Dess areal utgör 175,355 tunnl., af

hvilka 29,000 äro sjöar och kärr. Uppskattnings-

värdet är 606,657 R:dr B:ko.

Orytutta 9 en socken med Avesta, belägen i Näs-

gårds fögderi af Stora Kopparbergs län, Iledemo-

ra kontrakt af Westerås stift, 1 % mil S.O. från

Hedemora. tfäringarne i denna socken äro, utom

åkerbruket och boskapsskötseln, äfven kolning och

forsling. Klackboktint är det största berget i denna

socken. På Grytnäs gärde har fordom funnits

grafhögar. Följande bättre bebyggda egendomar

märkas här: Isaksbo, Skarfven, Littdsnås
,
Nyby och

Elfnås. Socknen bör till 2 kl. konsist. och har

1,595 invånare. Jemte Avesta innefattar den 35£
mtl. på en areal af 24,393 tunnl., af hvilka 2,550

äro sjöar och kärr. Adr. Avesta.

Gryttjen, jernbruk i Westernorrland. Se: Långskog.

Gråben* Allmogen benämner aldrig vargen vid

sitt rätta namn, utan med benämningar, sådana

som Gråben, Gullfot och Tasse, m. fl., i annat fall

gör vargen förödelser bland boskapen. Denna

fördom finnes uttalad uti ett öfver hela riket be-

kant rim:

"Kallar du mig for ulf och varg,

Månde jag blifva din kreatur arg;

Men säger du Gråben och Gullafot,

Skall jag varda din kreatur god.
n

Gråbensljus, eller vargars ljus (se Gråben),

kallas i Bohus län stickor eller pärtor af furu,

hvilka allmogen begagnar om aftnarne, i stället

for ljus.

Gråberg» Olof, prost, född 1716, död 1767,

bar utgifvit en Katekes, hvilken ständerne år 1762

ville hafva allmänt antagen, och som i många är

begagnades jemte Svebelii; Tankar om Nya och

Gamta Testamentet; Tankar om äktenskapsskillnad;

0m syndernas förlåtelse; Jesu Christi Pinos-historia %

m. fl.

Gråberg, Jakob, född d. 7 Maj 1776 i HemsÖ

socken på Gottland, hvarföre han t ill sitt namn

bifogat tillägget: di Uemsö. Han är numera comes

palatinus in Lateri, kammarherre bos storhertigen af

Toscana, öfver-bibliotkekarie vid Pittiska bibliothe-

ket i Florens, R. af N. och W. O. samt af flera Itali-

enska ordnar och ledamot af vetenskaps- och vitter-

hets-akademierna, samt mera än sjuttio utländsk»
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akademier ock sällskap. Gick först i Svensk koflferit-

och sedan i Engelsk sjötjenst, blef år 1811 vice

konsul i Genua, 1815 JÉnsul i Tanger samt 1823

i Tripolis, från hvilken befattning ban likväl ent-

ledigades ar 1S28, och bosatte sig i Florens. Har
utgifvit en stor mängd skrifter J dels på moders-

målet, och dels på Italienska, Franska, Tyska,

Engelska och andra Europeiska språk.

Gråbo, gråben, bynke, buris (Artemisia vulgarls)

,

en mångårig växt, hvaraf tvenne arter förekom-

ma allmänt på odlade ställen, eller annan lös och

god jord öfver hela riket. Den ätes af kor och

hästar, och de späda bladen kunna begagnas som
sallad, äfven användes örten såsom husmedicin

mot frossan.

Gråbröder, Se: Fransiskaner.

ttrada kanal. Uti nordvestra hörnet af Gagnefs

socken i Dalarne, der Öster-Dalelfven följer grän-

sen af Leksands socken, bildar elfven de så kal-

lade Gråda-fallen, utom hvilka båtfart vore öp-

pen från Siljan till Båtsta lastplats i Stora Tuna

socken. För att med farkoster kunna komma för-

bi fallen, har en kanal begynt anläggas vid sidan.

Ena delen af kanaleo afskär en udde, hvilken från

Leksand utskjuter i elfven, och det härvarande fal-

let af 9 fot erfordrar en sluss. Andra delen af

kanalen genomskär en från Gagnef utskjutande ud-

de, och sänkningen, 28 fot, erfordrar 2 slussar.

Arbetet påbegyntes år 1824; men har nu hvilat

nära 10 år och redan kostat staten öfver 93,000
R:dr B:ko, oaktadt kostnaden derföre, år 1827,
uppgjordes till blott 5,000 R:dr utöfver sagde belopp.

dragas, vildgås (Anser cinereas), tillhör familjen

gåsfoglar och ordningen simfoglar, är 33 tum
lång, öfverallt grå, benen gulgrå; mycket lik den

tama gåsen, till hvilken den utgör stammen, men
år mindre. Den förekommer endast här och der

på de östra kusteina från öfre delen af Skåne till

Gestrikland, äfvensom och i större mängd vid sjöar

1 nordöstra Skåne, Blekinge och Småland såsom

flyttfogel, och anländer i slutet af April samt flyt-

tar åter i medlet af Augusti. Äggen äro smut-

sigt hvita, stötande i gult, 3 tum 2 linjer långa,

2 tum 2 linjer tjocka och läggas 5— 8 på bolmar

i sjöar, eller på en tufva bland vass, samt ruf-

vas af honan ensamt, under hvilken tid bannarne

samla sig i flock uti bafvet eller sjöarne der de

rugga. Födoämnena äro gräs, sädesbrodd, sädes-

korn, jemte andra fröo, o. dyl. De jagas i slutet af

Juni, då de gamla rugga och ungarne ännu ej

kanna flyga, i de sjöar der de kläckt, då de dels

skjutas i vattnet, dels af hundar uppjagas på land,

der de lätt upptäckas och dödas.

CSralittfdade Hackspetten , gröngrå spetten*

mindre grönspetten (Picus canus), en till sparflbg-

larnes första ordning, klättrare, hörande fogel af

12 tums längd, till färgen grön med grått buf-

vud, karmosinröd panna och ett fint svart streck

genom ögat. Honan med några ta bruna fläckar

på bufvudet, i stället för det karmosinröda. Före-

kommer mindre allmänt, oftast i de nordliga land-

ska perna, högst sällan i de södra. Dess läte är

ett lätt igenkäoligt, ej särdeles starkt skrik:
n
gi gi

tifr* Aggen äro glänsande bvjia, och läggas *—

8

i ett märket träd, till hvars båligbet fogelo gjort
en rund öppning på sidan om stammen, vanligen

högjt från marken. Födoämnena utgöras af myror,
myrlarver samt andra insekter, genom hvars utro-
tande han gagnar skogarna. Köttet är ätligt;

men segt

tirål» Jemtlands-dialekt, betecknar: en hop folk.

Gramanstorp , en socken med Wedby, belägen
i Norra Åsbo härad och kontrakt af Christianstads

län och Lunds stift, 2£ mil S.O. från Engelholm.
Här märkes säteriet Biersgård, anlagdt i 15:de år-
hundradet af Danska riksrådet Måns Gyllenstjerna,

och har intill år 1740 varit i hans barns och
bröstarfvingars ägo af Gyllenstjernska namnet, då
godset af Margaretha Gyllenstjerna, den sista af
Danska ätten med detta namn, stiftades till fidei-

kommiss för Svenska friherrliga ätten Gyllenstjer-

na. Under reduktionen miste säteriet omkring 18
hemman; men har ännu ett betydligt antal under-
liggande gods. — Vid Åby är postkontor. Ko-
nuog Carl XI stod der med sin här, ifrån d. 8 tiU

d. fO Aug. 1677, Socknen hör till 2 kl. reg.

Den innefattar 32£ mtl. och bar 1,108 invånare

på en areal af 8,031 tunnland, af hvilka 240 äro
sjöar och kärr. Adr. Åby.
dr&munkeliolmen* Se: Riddarholmcn,

Gråmur, jerngrufva i Björklinge socken af Up-
land, upptogs år 1725 af grefvinnan B. Gronström,

som fick första anvisningen på detta malmstreck,

Gråaejt sej, gråsida, gråsik (Gadus virens), hör
till bröstfeniga benfiskar och har den nedre käken
något förlängd, stjerten djupt klufven, raka hvita

sidolinjer, färgen på ryggen svartgrön, mot si-

dorna småningom öfvergående uti silfvergrått
,
läng-

den 2 till 3 fot. Förekommer i Kattegat; men
går aldrig in uti Östersjön eller ens i Sundet.

Leker om vintern.

OraakKI, hafsskäl, sjöskäl, utskärsskäl (Hali-

choerus grisens), ett till slägtet hafsskälar böran-
de djur af 6 till 8 fots längd, med temligen stort

bufvud, utdragen, något nedböjd och nedplattad

nos; kroppen temligen trind och likasom halsen

långsträckt, benen så korta att de ej kunna be-

gagnas till gång, fötterna försedda med fem tår

förenade med simhud och väpnade med spetsiga

klor; svansen mycket kort och horisontelt plattad;

färgen föränderlig efter åldern, grundfärgen under
hvit, ofvanpå grå eller gråaktig, hos de unga med
sammanlöpande svarta fläckar, hvilka med åren

blifva glesare samt till och med alldeles försvinna.

Han lefver så väl i Östersjön som Nordsjön, hål-

ler sig mest uti öppna bafvet och går sällan in

uti vikarne, om ej då ban förföljer några fisk-

stimm, eller, som det tros, väntar storm. Ganska
sällan vågar han sig upp på något äfven af de

aldra yttersta skären, för alt hvila sig eller sofva

i solskenet, ntan sofver för det mesta ståen-

de upprätt i vattnet; men merendels så bårdt att

man kan komma bonom inom skotthåll. Födo-
ämnena bestå isynnerhet af sill och strömming;

men äfven andra fiskslag. I Januari eller Februari

månad ynglar honan på isen en eller två ungar,
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som vid födseln hafva kort ullig ftB. Skinnet

och späcket användas, del förra till beklädnad pä

koffertar, emedan del är vacker! och slär ifrän

sig valtnel, det senare till trän, ehuru del är se-

gare och ger den sämre än späckel af andra skäl-

arter. Man fångar honom derföre medelst nät,

hvilka läggas vid utskären, eller ock skjutes han

vid soluppgången, när han om natten gått upp på

de yttre skären för att sofva, då man temligen

lät! kan nalkas honom ; men i vakande tillstånd

är han deremot ganska rädd och svår at! komma
inom skotthåll. I vattnet kan man ej skjuta ho-

nom, om ej på mycket grunda ställen; ty han sjun-

ker genast han blir dödad.

Ctar&elk (Gorregonus lavaretus) , en mjukfenig ben-

fisk af 10 tums längd och deröfver, till färgen

grå, med svart rygg och svarta fenor, förekommer

endast i sjön Bolmen, och leker i December. En

mindre ar! af 7 till 8 tums längd, förekommer i

flera sjöar oti Småland och har fått namn af Löf-

sik. Kötte! af båda slagen är välsmakande.

GtrAsiekA» i ris, vinterhämpling (Fringiila linaria),

tillhör sparffoglarnes andra ordning, vandrare,

är 5 tum lång och har karmosinröd bufva, en

svart fläck på hjessan, samt långa mjuka grå och

rödaktiga fjädrar på öfvergompen. Honan har en-

dast främre delen af bjessan röd och ljusare än

hannen. Omvexlar hvit med rödt bröst och hjessa,

samt hvi taktig, med små bruna långa fläckar och

ljust blekröd hjessa. Förekommer om sommaren

i de nordligare delarne af landet, samt endast under

sina flyttningar höst och vår i de södra landska-

perna; men ankommer då vissa år i tusental på
slätter och i alskogar. Dess lockton är *pii-vit

n
;

sången är ett lågt, men angenämt nzi-zi-zön* I

sin hemort är fogeln skygg; men under flyttnin-

gen spak ocb enfaldig. Äggen äro blåaktigt hvi-

ta, vanligen med små lefverbruna och grå punk-

ter på tjockändan, och läggas 5— 6 uti ett väl

bygdt bo, anlagdt uti mindre björkar, tall- eller

enbuskar. Fångas lätt om vintern med limspön

eller slagnät.

Gråspnrf, gråspink, busflnk (Fringilla domestica),

tillhör andra ordningen af sparffoglarne och är 6 £
lura lång; honan har askg rå 1 1 hufvud och grå bals.

Ryggen, skuldrorna ocb vingarna äro svarta, med
breda rödbruna fjäderkanter, öfvergompen grå;

bröst och sidor askgråaktiga. Näbben bos hannen

svart, hos bönan ofvan gråbron, under ljusare, vid

roten gul; benen ljust kö! t färgade. Omvexlar helt

hvit, med hvita ben ocb näbb; eller hvit på huf-

vud, rygg och vingar, skuggad med brunaktigt;

näbb och ben bleka; eller gulaktigt hvit, med de

vanliga färgerna svagt antydda, samt slutligen

svartbrun. Förekommer allmänt, merendels alltid

i grannskapet af menniskoboningar; men ej längre

opp än till 69° 40' nordlig bredd; talrikast i de

mellersta och södra delarne af landet. Dess lock-

lon är ett eget qvitter:
n
djip, djack, djack st-

tchi-schi." Han flyger snabbt ; men går ovigt. Äg-
gen äro hvitaktiga, stötande i grått till brant och

grönprickiga, 7£ linje långa, 5£ linje tjocka och

läggas 4—6 i bon änder halmtak , i takrännor ock

ihåliga frid sam! rufvas* vexelvts af båda könen.

Födoämnena äro om våren insekter, de öfriga års-

tiderna frön af åtskilliga%ag, samt bär och dylikt.

De göra skada i trädgårdar; men gagna genom
förstörandet af insekter. Köttet är ätbart och snndt.

De skjutas höst och vinter i flock med dunsl, el-

ler fångas med slagnät och på limspön.

GrÅfltöten, en af Ånnfjällets toppar, 3,438 fot

öfver hafsylan, £ mil från Ljusnedals bruk, i Ten-
nas socken af Herjedalen.

CtråeKtrit, jerngrufva vid gränsen af Börstils soc-

ken i Upland, upptogs år 1747. Liggande väggen
i grufvan utgöres af granatberg, ocb malmen år

något rödbräckt.

OrÄtrttsk, en by, belägen i Westerbotten inom
Piteå socken, vid Lappmarks-gränsen, 10 mil från

nämnde sockens kyrka. Ett kapell uppbyggdes här

år 1600, som ännu stod qvar i slutet af förra år-

hundradet. Invånarna i byn bivista gudstjensten i

Arvidsjaur, ly i kapellet förrättas ej mera någon
sådan. Begrafningsplnts lärer likväl vara bibehål-

len af de närmast boende, i anseende till aflägsen-

heten från moderkyrkan i Piteå socken. Från Grå-
träsk till Arvidsjaurs kyrka räknas endast 4 mil.

ttråiuffa (Oniscus asellus)', ett skorpdjur, tillhö-

rande andra ordningen, jemnfötter, af' ända till 1

tums längd, med platt oval kropp och stora le-

der i stjerten, under hvilken gälarne sitta såsom
fjäll; har 4 spröt och 12 fötter, till färgen grå

med hvita fläckar. Honan bär aggsäcken under bu-
ken. Förekommer allmänt på fuktiga ställen i bus

ocb gamla murar, särdeles der något högre tempe-
ratur råder. Gör skada i drifhus och drifbänkar.

Gr&trut, gråmåse, hagal (Larus argentatus), en

till simfoglarnes första familj hörande fogel, af
23— 24 tums längd, näbben vaxgul, benen hvit-

aktiga, rygg och vingar askblå, resten hvitt; för-

sta vingpennan bar hvit spets, andra pennan med
svart band på infanet; ungfogeln gråbrun, fläckig

med brunt och rostgult. Förekommer allmänt i

de nordligare skärgårdarna; men sparsamt i de
sydligare, vanligen i stora skockar och om som-
maren mest på de yttre holmarne. Han år rädd
och försigtig, flyger högt och ger derunder el!

kacklande läte
n
gå-yå-gd" eller *gäck-g<fck-äck

n
y bvil^

ket ulvisar att ban är rädd; däremellan ett högljod!

klagande n
gi-au, gi-au" Födoämnena utgöras dels

af lefvande och döda fiskar eller as, som flyta på
vattnet, äfven fogelungar, fogelägg, sjöborrar och
musslor m. m. Fortplantningen sker på nakna skär

och klippor, der bönan lägger 3 ljust grå, eller

blåaktiga, glest bran- och gråfläckade, sällan o-

fläckade ägg. Köttet och fjädern äro oanvändbara.

elråvackii, gråväcke eller öfvergångs- sandsten,

en mer eller mindre grofkornig blandning af qvarts-

korn, ler-, kisel- och glimmar- scbifferdelar, gra-

nit-, gneis- och porfyr-brottstycken, vanligen för-

bondna medelst fin sand, lerschiffer ocb gliromer-

delar, till förgen oftast svartgrå, rödaktig eller

brungrå. Den är vanligen rik på gångar af kalk-

spat, qvarts och tongspat, ofta äfven malmförenan-
de, samt innehåller dessutom andra fremmande in-

blandningar, såsom glimmer, fältspat, talk-, kop-
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Cr-
och jern-kis; meta sjtflan petrifikater, ock då

dajt af växter och* lagte djur. Den är antingen

lägrad direkte på urberget eller oftast på öfver-

gångs-lerschiffer , ock betåckes då af de äldsta flöts*

formationerna. Den förstnämnde, eller äldsta, före-

kommer hos oss^emligen allmänt, den senare, el-

ler yngre, deremot sparsamt. I allmänhet år grå-

Tackan en gan.skjf fast och beständig stenart, ock

det ja mera ju* finkornigare den år, samt använ-

des då till byggnader, qvärn- och slipstenar, m. fl.

l>ebof.

Cr&vlde (Salix cinerea), ett litet träd som är all-

mänt öfver hela riket på skogsängar och i lundar

nSed sumpig botten. De späda qvistarne användas

lill vidjor, och barken till beredning af klipping.

ftrKfrnK», 2 mtl. berustadt säteri, med underly-

dande gods af 14 mtl., är beläget vid sjön An-
ten, i Erska socken af Westergöthland, 5} mil

från Götheborg. Detta ställe har blifvit anlagdt

och bebygdt i äldsta tider. Derom vittna dess be-

lastade läge, djupa grafvar och höga vallar, ore-

gelbundna byggnadssätt med flere torn, ehuru der-

af nu återstå blott tvenne tjocka murar, ända till

3£ alnar, bvilka antagit en sådan fasthet, att vid

senaste reparation och förändring sprängning måste

användas. Lemningar finnas ännu efter 4 torn,

förutan de 2:ne nu befintliga. Byggnaden har be-

stått af 4 sidor med bvälfd inkörsport, innanför

an djup graf, öfver hvilken fordom fanns en vind-

brygga, hvilken nu ersattes af en bro. En betydlig

reparation verkställdes af sista fidei-kommissarieo,

öfversten Th. Gripenstedt, bvarigenom byggnaden

blifvit förändrad i modern stil. Vid den då före-

tagna sprängningen fanns i muren en gammal pan-

sarskjorta och ett benrangel af ett barn; uti ett

hvalf under de borttagna tornen har man seder-

mera upptäckt flere menniskoben. Ställets läge är

ovanligt vackert, utmed sjön Anten, omgifvet af

ovanligt höga löfträd med vatten på tre sidor,

och på längre afstånd af bördiga åkrar och än-

gar, i en vidsträckt dal emellan höga berg. Gräfs-

nås skall hafva blifvit flyttadt ifrån en ö uti den

fiskrika sjön Anten, vid namu Loholmen, der det

legat före Gustaf l:s tid, ocb hvarest grundmurar

efter eo lika beskaffad byggnad ännu finnas. En herr

Gomer skall hafva bodt bär, samt, enligt fornsägen,

haft umgänge med sjöfrun. Nyssnämnde ö bar, tilli-

ka med en mäogd gårdar och säterier i orten,

fordom lydt under Gräfsnäs. Parken innehåller 20

tunnland. Här är äfven trädgård med växthus,

samt spik- och knipphammare. Åkerjorden inne-

håller 300 tunnland, ängarne äro betydliga och

skogarne vidsträckta. Till historien om detta stäl-

le börer: att riksrådet Måns Bryntesson Liljehöök,

af sitt parti utropad till konung år 1529, skref

sig äfven till Gräfsnäs. Sägnen förmäler, att ko-

nung Gustaf 1 härstädes blifvit vigd med sin ge-

mål, drottning Margaretha Lejonbufvud, och för-

modar man, att den så kallade kungasalen, hvars

storlek upptager halfva byggnadens längd, deraf

ei hållit sin benämning. År 1590, då konung Jo-

han 111 var missnöjd med flera af herrarne i riket

,

ocb misstänkte dem att hafva underhållit agget

emellan honom och hertig Carl, togos de ankla-

gade här kraftigt i försvar af grefre Axel Lejon-

bufvud, och dess mor Ebba Liljehöök, för sitt till-

tagsna och karlavulna uppförande, vanligen kallAd

grefve Ebba. De sökte då att på Gräfnås samla

ocb uppreta Westgötba-adeln. Sedan samma gref-

ve Axel blifvit missnöjd med bertig Carl, förma-

nade han allmogen till trohet mot konung Sigis-

mund, och då hertigen upptog detta illa, belasta-

de sig Lejonbufvud på Gräfsnäs, och skall då blif-

vit belägrad bär i 7 veckor. År 1612 uppbrän-

des Gräfsnäs slott af Danske konungen Christian

IV. Under kriget år 1677 hade konung Carl XI
här ett tyg- och förrådshus. Ägare till Gräfsnäs

hafva varit slägterne: Hjorthofvud, Lejonbufvud,

Leweobaupt, Sparre, Fehman ocb Gripenstedt, hvil-

ken senare slägt var ägare härtill ända till år

1824, då fideikommiss-naturen uppbäfdes ocb hela

egendomen delades emellan afi. öfversten Th. Gri-

penstedts syskon, bvarefter den har haft serskildta

ägare.

OrKr«ten, frälse-säteri om 4 mtl., med 1 derun-

der afhyst frälsehemman, Grdfva, beläget i Svin-

stads socken af östergöthland. Har stor trädgård,

mjölqvarn och såg, samt jus patronatos till Svr-

nestads församling, enligt kongl. resolution af d. 6

Aug. 1760. Säteriet bar tillhört slägterne Bonde,

Taube, Steuch, Ulfsparre, samt i början af 1790-
talet general-löjtnanten A. Löwen, bvilken anslog

det i början af 1800-talet til) enkesäte åt sin

grefvinna, efter bvilken det, såsom fidei-kommiss,

tillfaller yngre sonen, grefve J. Löwen.
CtrKrve 9 annex till Kihl, beläget i Örebro härad

af Nerikes län , 1 mil V. från Örebro. Här mär-

kes Åkerby, berustadt säteri, äges af friherre G. P.

Armfelt. Socknen består af 18} mtl. med 400
invånare. Dess areal utgör 3,772 tunnl., af hvil-

ka 880 äro sjöar och kärr. Adr. Örebro.

ftrftfViiiff, gräfsvin, gräfling, tax (Meles taxus)',

ett köttätande rofdjur, af något öfver 2 fots längd,

med bredt bufvud och spetsig nos, små ögon, kor-

ta öron, kort och tjock hals, något kullrig rygg,

bakåt tjocknande kropp, korta ben, samt kort och

tjock svans, hvilken, likasom kroppen och benen,

är betäckt med långa borstlika hår, hvilka på ryg-

gen äro grå, smutsigt hvita eller gulaktiga, blan-

dade med svart, på sidorna och svansen hafva

brunaktigt öfverdrag; under kroppen och fötterna

svarta. Teckningen utgöras af ett svart streck på
hvardera sidan af bufvndet, som börjar bakom
näsan ocb går genom ögon ocb öron, samt förlo-

rar sig på halsen. Honan år något mindre samt

ljusare till fårgen än hannen. Vistelseorten är de

sydliga ocb mellersta landskapema, der han uppe-

håller sig uti torra skogar, vid skogsbrynen, eller

I backiga trakter, samt gräfver sig ett bo i jor-

den, hvartill finnes två eller flere ingångar, van*

ligen vända åt söder och ofta på 50 stegs af-

stånd från hvarandra. Han tillbringar merendels

dagen, äfvensom hela vintern från slutet af No-
vember till slutet af Mars, under oafbruten sömn

nti boet, nti hvilket honan äfven framföder un-

garna, samt Ufver ensam utom under fortplant-
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ningstiden, bvilken inträffar i Oktober eller No-
vember, då bannen stundom inhyser sig hos ho-

nan, bvilken efter 10— 12 veckors drägtighet,

framföder 3—5 blinda ungar, som däggas endast

en kort tid, ocb sedan föda sig med insekter, ma-
skar och rötter, de der, jemte smärre varmblodiga

djur, äfven utgöra det fullväxta djurets födoämnen.

Gräfvingen är trög, misstrogen, ilsken och rädd.

Dess lukt och hörsel äro skarpa; men synen svag.

Om hösten är han mycket fet och äfven håren äro

genomdränkta med fett, så att de slå ifrån sig

vatten; men hafva en vämjelig lukt. Skinnet be-

gagnas till åtskilliga ändamål, der dess egenskap

ätt slå ifrån sig vattnet komma till pass, såsom

till skjutvätskor, beklädnad på koffertar, o. dyl.

Köttet är till och med välsmakligt, då det behö-

rigen anrättas, och fettet begagnas till flere ända-

må). Han jagas derföre vanligen om natten,,

då han är ute för att äta, med stöfvare eller ut-

drifves nr boet med tillhjelp af taxhundar; eller

ock skjntes han vid ingången i boet tidigt om
morgonen. Han fångas äfven antingen med s. k.

Holk eller Vttersax. (Se dessa ord.)

Orftnge socken. Se: Grangärde.

GrKngfliaininar, ett jernbruk i Stora Tuna soc-

ken af Stora Kopparbergs län, 3 mil från Falun,

lj- mil från Säther. Grängsbammar har sanno-

likt fått sitt namn af den nedanföre bruket beläg-

na sjön Grängen, och var i början ett hytteställe

under namn af Grängsbyttan, som vid medlet af

15:de århundradet ägdes af Anders Bagge och Tord,

bvilka sålde det till konnng Gustaf I. Konung Jo-

han III lemnade d. 6 Maj 1573 besittningsrätt på
detta bruk åt M. Hellsing och dess hnstru, för de-

ras lifstid, och d. 24 Maj 1582 samma rätt för

everldeliga tider åt dåvarande kyrkoherden i Tuna

O. Canuli och dess arfvingar, emot förbehåll af

räntans och utskyldernas erläggande. Bemälde Ga-

nuti söner, Erik, Daniel och Israel Olssöner, för-

sålde den ärfda besittningsrätten år 1 624 till ståt-

hållaren Petter Kruse. Kruse inköpte 1626 af

kronan ägande-rätten till Grängsbyttan, tillika med

flera hemmansdelar, hvilket köp bekräftades af drott-

ning Christina år 1646. Om Grängsbyttan, vid den

tiden då Kruse inköpte den, bestod af jern- eller

silfverhytta, är icke kändt. Troligast är, att den

då varit en silfverhytta, under den tid östra Silf-

bergs silfvergrufva arbetades och var gifvande,

och bvilken ligger blott ? m^ bruket. Men

vid samma tid då Grängshyttan försåldes från kro-

nan, var grnfvan redan i stort aftagande. Ståt-

hållaren Krnse kan således sägas vara första an-

läggaren af det vid Grängshammar varande jern-

yerk. Efter Kruse bar bruket tillhört dess son

Krusbjörn, slägterne Durell, Utterklou, Silfver-

stråhle, Stjerneld, Frank, äges nu af intressenter

ocb disponeras af O. Forsgren. Bruket har 4 här-

dar ocb 2,400 skeppid priv. årligt smide af eget

tackjern, hvarföre utgöres 22 skeppid 13 lisp:d i

bammarskatt. Frälsesmidet är 135 skeppid. pess-

utom finnes spik- ocb manufaktur-smide; ocb är,

enligt kongl. bergs -kollegii resolution d. 29 April

1$41, en serskild härd tillåten, att användas för

*

Moreilska smidet. Brsjtet skeppar på Stockholm.

Smidesstämpeln visar eU G x inom en cigtel ff
punkter. **

Orlinse-tullrätter voro i förra tider upprättade

vid riksgränsen emot Norrige ocb Ryssland. En

dylik fanns äfven vid Grisslehajnn. I Jemtland

funnos 2:ne sådana, i Wermlandp och Elfsborgs

tre samt en i Stora Kopparberg» län* Tullförval-

taren var ordinarie ordförande, ock ledamöter»*

tillkallades af konungens befallningshafvande. Gran-

se-tullrätten upptog och afdömde de vid gräose-
tullarne förefallande konfiskationsmål, o. dyl. Men

i oyare tider hafva efterhand dessa rätter, i Elfs-

borgs, Wermlands och Stora Kopparbergs län saqpt,

vid Grisslehamn blifvit upphäfda, och deras äreoder

Öfverfiyttade på de vanliga domstolarne.

färKasor för Sveriges rike hafva varit olika un-

der olika tider. Den äldsta Svenska monarkien,

under den hedniska tiden, motsvarade hufvudsakli-

gen det mellersta Sverige eller Mälar-provinserna,

dock med tillägg af Öster- och Westefgöthland

samt Småland. Skåne hade egna konungar och var

mera Danskt än Svenskt. Norrland var endast be-

bodt af enstaka kolonister och stråtröfvare, ocb

fick sin befolkning lika mycket ifrån Norrige som
ifrån Svealand. I den mån Norrland blef befolkadt

kom en del deraf, nemligen Bottniska vikens ku-

ster, att utgöra en del af Sveaväldet; men de inre

landskapen, Jemtland och Herjeådalen, blefvo Norr-

ska. Likväl var besittningen af dessa länder omtvi-

stad, och Sveriges konungar togo stundom skatt

derifrån. Ön Gottlaod framträder också under medel-

tiden såsom ett Svenskt landskap, och med Finlands

eröfring flyttas gränsorna bortom hafvet. Likväl

kan detta land ej kallas Svenskt förr än fjortonde

århundradet. Åran af dess intagande tillhör tren-

ne af vår medeltids störste män, Erik den Helige,

Birger Jarl och Thorkel Knutsson. Kort efter den

senares tid, utvidgades Sveriges gränsor i söder, ge-

nom förvärfvandet af Skåne, Halland och Blekin-

ge, bvarigenom den Svenska magten uppnådde den

gräns, som naturen utvisat för -densamma. Men dessa

länder voro Svenska blott en kort tid, och med
undantag af några årtionden under fjortonde år-

hundradet var Sverige inskränkt inom dess gamla
landamären, ocb utsträckte sedan sin omkrets långt

bortom Östersjön, innan Skandinaviens södra del

blifvit för alltid införlifvad dermed. Äfven ön

Gottland skiljdes, under konung Al brek ts tid, ifrån

Sveriges krona, och återvanns först efter mera än

tvenne århundraden. Konung Gustaf I regerade så-

ledes blott öfver Svea och Gölba land, utom den syd-

ligaste delen, samt Norrlands kustorter. Jemt-
lands och Herjeådalens besittning fortfor att vara

tvistefrön emellan Sverige ocb Danmark, eller rät-

tare det med Danmark förenade Norrige. Deremot
innehade Gustaf Wasa Bohuslän under en del af

sin regering; men återlemnade, efter några år, detta

land åt Norrige, ocb Sverige fortfor intill medlet

af 1600-talet att vara utcstängdt från Nordsjön
utom på den punkt, der Westergöthland sträcker

sig ned till bafvet. Så mycket nödvändigare blef
det att begagna denna punkt för en handelsstad,
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hvårföre ock det nybyggda Götheborg, grand-

lagdt af Carl IX och med de dyraste uppoffringar

försvaradt åt Sverige af Gustaf I! Adolf, blef en

hufvudsak i striderna med Danmark. Det återköp-

tes tvenne gånger med dryg lösen ifrån denna magt.

Detta skedde första gången då Elfsborg löstes 1570
efter freden i Stettin , ocb andra gången efter för-

draget i Knäröd år 1613. Under tiden bade om-
ständigheterne fört Sveriges vapen öfver bafvet. Del

ar Erik XIV, som började eröfriogskrigen på an-

dra sidan Östersjön, utan att likväl under hans tid

.någon stadigvarande besittning förvärfvades. Detta

skedde först då Ryssland 1595 i Tensina afträdde

sina anspråk, ocb Polen i Stnmsdorffer -fördraget

1629 lemnade Lifland i Sveriges våld. Men icke

blott LiOand utan äfven sjöstäderna på kusten af

Preussen blefvo, eburu ej för lång tid, Svenska

besittningar. Längre stannade Kexholms län ocb

Ingermanland, b vilka blifvit eröfrade ifrån Ryssland,

i Sveriges besittning. Lägger man till dessa er-

öfringar ifrån de Slaviska folken, äfven de landvin-

ningar som gjordes i Westphaliska freden, och slut-

ligen Gottland, Jemlland, Herjeådalen och Halland,

b vilka återvunnos i Brömsebro-fördraget, samt Skå-
ne och Blekinge, som erböllos i Roeskilde år 1658,
så hade Sverige uppnått sitt största omfång. Kort

var deremot besittningen af Trondhiems stift och

ön Bornholm; ja, Sverige kom knappt någonsin i

besittning af dessa länder. De erböllos i Roeskild-

ska freden 1658 och återlemnades i den Köpen-
hamnska 1 660. Ej heller utvidgades Sveriges grän-

sor genom Carl X:s i början segerrika krig i Po-
len. Men Skåne, som vanns af denne konungs se-

grande svärd, har intill våra dagar forblifvit Svenskt,

och är den enda af våra eröfringar, som ej gått

förlorad. För öfrigt började förlusterna med Carl

XlT:s olyckliga krig. Freden i Nystad år 1721 be-

röfvade oss Östersjö-provinserna , söder om Finska

viken, utom Pomern, och äfven af detta land hade

en liten del blifvit afträdd till Brandenburg 1679
och en större 1720. Bremen och Verden tog Han-
nover 1710, så att endast Finland och det s. k.

Svenska Pomern återstod af våra fremmande besitt-

ningar. De Preussiska sjöstäderna hade Sverige blott

ägt en kort tid och förlorat redan 1635 i Stumsdorff,

ocb våra försök till nybyggen i Nord-Amerika ledde

ej till någon besittning för längre tid. Kolonier-

na förlorades till Holländarne under Carl X:s krig.

— Under 1700-talet började Finland att smånin-

gom gå förloradt; Ryssarne hade eröfrat detta land

redan under Carl XII; men återgåfvo det efter

hans död. Det intogs ånyo i 1741—43 årens för

Sverige olyckliga krig, ehuru omständigheterna

föranledde Ryska bofvet att endast behålla en rin-

ga del deraf. Det öfriga blef Ryskt 1809 och

i början af 1800-talet hade Wismar blifvit såldt

till Meklenburg. Ännu återstod Svenska Pomern;
men äfven detta land afträddes 1814 till Danmark.

Genom dessa sista afträdelser af Svenska Pomern
och några år förut af Finland, inskränktes Sveri-

ges gränser inom naturens egna råmärken. Före-

ningen med Norrige verkade ingen förändring,

emedan detta land förenades med Sverige, såsom

sjelft utgörande en egen stat. — Att ön S:t Bar-
thelemy tillhör Sverige, sedan konung Gustaf HI:s

tid, förändrar icke förhållandet, emedan ön är

obetydlig, ön Guadeloupe afträddes år 1810 af

England till Sverige; men återställdes år 1814 till

Frankrike.

Gräns-ringmur , i Westmanland. Se: Granmars
borg.

Gränssten mellan Upland och Södermanland är i

Stockholm uppsatt i muren af det bus å Wester-
långgatan, der överståthållare -embetets kansli här

sina sessionsrum, så att bufvudstadens norra hälft

år belägen i Upland och dess södra i Södermanland.

Gräsand, stockand (Anas boscas), en till sim-

foglarnes andra familj, gåsfoglar, hörande fogel

af 24 tums längd. Hannen med hufvudet och hal-

sen grönglänsande, skiftande i violett och blått;

hvit ring kring halsen; vingspegeln blå med bred

svart ocb bvit infattning; krökta fjädrar i stjer-

ten. Under Juni ocb Juli månad förändras färgen,

så att han blir nästan lik honan, bvilken dock är

något ljusare och har hufvan samt ett streck längs

balsryggen och ett genom ögonen svartaktiga, med
blekt rostgrå fjäderkanter; hufvudets och halsens

sidor blekt rostgrå med små svarta strek; öfre

kroppsdelarne svartaktiga, med blekt rostgrå fjä-

derkanter; de nedre rost brunaktiga, med svartak-

tiga fläckar; vingarne som hannens, stjertpennor-

na spetsiga och alla raka. Den utgör stammen
för våra tama ankor och förekommer öfver allt i

landet på passande ställen, helst i sådana vatten

vid hvars bräddar man anträffar säf, vass och bu-
skar. Om hösten flytta en del till sydliga länder;

men en del qvarstanna vid öppna källvatten. Äg-
gen äro hvita, stötande i grågult, 2 tum 3 linjer

långa, 1 tum 5 linjer tjocka och läggas 8— 14,

på en bale af dun och fjäder, uti ett bo på mar-
ken under en buske, på en tufva i eller vid vat-

ten, stundom i ett ihåligt träd, samt betäckes med
balen då honan nödgas lemna dem, emedan han-

nen under rufningen öfverger honan. Födoämnena
utgöres af vattenväxter och deras frön, insekter,

maskar, snäckor, musslor, fiskrom och små fisk,

hvilka (angås utan dykning, ocb således helst på
grand t vatten. Köttet är välsmakande, ocb de skju-

tas derföre dels om sommaren för bund, dels om
hösten på drag, dels om vintern i vakar. Från

den 1 5 Mars till den första Juli få de dock enligt

jagtstadgan ej skjutas.

GrttsbosjO, ett jernbruk i Wermland. Se: Bosjö

jernbruk.

Grttag&rd, ett hårad på Öland i dess södra mot,

består af 7 socknar, nemligen: Segerstad, Gräs-

gård, Södra Möckleby, As, Wentlinge, Kastlösa

ocb Smedby, hvilka innefatta 142£ hemman ocb

bebos af 4,988 personer. Åkerbruk, boskapssköt-

sel ocb fiske utgöra inbyggarnes förnämsta närings-

fång. Detta härad hörer till södra mötets fögde-

ri ocb Ölands domsaga. Märkvärdigaste stället är

Ölands alunverk, beläget i Södra Möckleby, och

bar mot sjösidan utseende af en köping.

Grtts*ård, en socken, belägen på Öland i dess

södra mot och kontrakt, Kalmar lån och stift, 6*
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mil S.S.O. från Kalmar, 7 mil S. från Borgholm.

Sedao den gamla kyrkan blifvit nedtagen nybygg-

des den nuvarande år 1823. Af Ekelorps by finnas

lämningar på byn Ösbys utmark här i socknen. I

socknen märkas flera grifthögar. Fordom stod här

S:t Stephans kapell. Vid sjöstranden, Ö. om Mel-

stadby, är en vall oppkastad år 1677 och der an-

träffas åtskilliga grifthögar. Fornsägen förmäler, att

en drottning öda bott på Ösby. öster om kyrkan

ligger Gräsgård» hamn, der grefven af Lille (Ludvig

XVIII) och dess brorson, hertigen af Angouléme,

nnder namn af grefve af Chatelleranx, på deras

resa från en Rysk hamn, nödgades, i anseende till

storm och oväder, landstiga d. 22 Sept. 1804.

Landshöfdingen Anckarsvärd begaf sig d. 24 om
aftonen hit och träffade prinsarne vid färjestaden;

men för stormens skull kunde ingen öfverresa ske

förr än d. 25. — Socknen bör till 3 kl. konsist.

och har 850 invånare. Dess areal ntgör 6,758

tunnland, af hvilka endast 6 äro sjöar och kärr.

Adr. Borgholm.

tiråisgåilfl kallas det hö, som bergås af ödeshem-

man och är anslaget till underhållande af den soldat,

som hemmanet bör utgöra. Rotar, hvilka svara for

sådana hemmans knektehåll, fingo konung Carl XI:s

tillåtelse att berga höet till sin ersättning, till dess

hemmanet blifvit försedt med ny åbo.

Grä«gUrde* en gård i Arby socken af Kalmar

län. Här bodde år 1542 Gudmund Slätte, en adels-

man. Han hade legat sjuk i 2 års tid, då den upp-

roriske Nils Dacke med sin hop anlände till går-

den. Fastän Gudmund då var så eländig, att man
redan fyra gånger lemnat honom det ljus, som,

enligt katholskt bruk, sättes i handen på den af-

lidande, blef han af Däckens barbariske anhängare

genomskjuten. De röfvade sedan allt bvad ban och

hans hustru ägde, samt aftågade vidare för att

dela det vunna rofvet.

Grttnlök, alvarlök, purlök (Allium schoenoprasum),

en lökväxt, hvilken förekommer på Gottland och

Öland, samt stundom i Roslagen, och odlas allmänt

för kökets behof. Förtärd af mjölkande kor med-
delar den mjölken en stark löksmak.

Crräsinark, annex till Sunne, beläget i Fryksdals

härad och Wermlands län, 8| mil N.N.V. från

Carlstad. Kallades förut Uddheds kapell, efter gården

invid hvilken kyrkan är byggd. Här märkas: Hög-

for* jernbruk (se detta ord); Spanska ryttare-bac-

ken, en af Fryksdalingarne anlagd skans under

Hannibals-fejden (se delta ord); Mångshögde gruf-

vor, på hvilka ofvaonämnde jernbruk är privile-

gieradt. Jansbrohults kopparverk, hvartill malmen
hemtas från grufvor i Gunnarskogs socken; utsig-

terne äro föga lofvande. — Socknen innefattar 12 \
mtl. och har 3,910 invånare. Dess areal inbegri-

pas under modersocknens. Adr. Carlstad.

CfcriUff» en ö utanför staden öregrund, omgifves af

Saltsjön, är annex till Börstils socken och hör un-

der Frösåkers härad af Stockholms län, Olands och

Frösåkers förenade kontrakt af Upsala stift, ön
är 3 mil lång och ej bredare än att, då man står

midt på densamma, hafsvågorna höras ifrån begge

stränderna. Den har fruktbar jordmån och godt

mulbete. Öboernes hufvudsakliga näringsgren är

sjöfart. Vid yttersta udden af ön norr ut, ligger

en liten ö, kallad örskär
t på hvilken en fyrbåk af

träd varit uppbyggd, till hvars underhållande alla

städer norr ifrån Gefle, allt intill Torneå, måste

betala en viss afgift vid Blockhus-tullen. Fyrbå-

ken afbrann år 1738, hvarefter en ny uppfördes

af sten. Kyrkan är uppbyggd år 1691. Här

märkes Grdsö kungsgård , bestående af 6 mtl., upp-

brändes år 1719 af Ryssarne; har tillhört slägten

Strömfelt. Gräsön innefattar 18 £ mtl. och bar 987

invånare. Dess areal utgör 23,398 tunnland, af

hvilka 300 äro sjöar och kärr. Adr. öregrund.

Orödlnge, en socken, belägen i Svartlösa härad

af Stockholms län, Södertörns kontrakt af Slreng-

näs stift, 3 £- mil S.S.O. från Stockholm , vid Salt-

sjön. Kyrkan, byggd af sten, lär vara grundlagd

år 1313, samt invigdes år 1326. Den ligger midt

i socknen och har en vacker belägenhet. Lika-

som om flcre andra kyrkor i riket, går äfven om
denna den sägen, alt innan den erhöll sin nuva-

rande plats, hade man på trenne serskildta stäl-

len forgäfves sökt uppföra henne, ty, hvad om
dagen byggdes, refs ned om natten. Ett ound-

vikligt vilkor för byggnadens fulländning och be-

stånd ansågs vara, att grundstenarne skulle fram-

dragas af ett par tvillingsoxar utaf lika färg. Se-

dan desse omsider blifvit funne fick arbetet ostordt

fortsättas. Konung Christian I, som landsteg 1463

vid Fituna, lägrade sig här vid kyrkan och intog

sedermera Staket och Salestadborg. Sydligaste

spetsen af det långa näs, som skjuter ut i Salt-

sjön, benämnes Nästandet och hör till Mörkö soc-

ken. Grödinge är uppfylld af långa med löf- och

barrskog bevuxna bergsträckningar, som bilda lån-

ga dalgångar, uti hvilka förekomma en mängd
smärre insjöar — störst bland dem är Malmsjön —
samt bördiga ängar och sädesfält, h vilket allt be-

reder ögat eo angenäm omvexling och gör Grö-

dinge socken till en bland de vackraste i trakten

af bufvudstaden. Den största skogstrakten, som
af gammalt bär namnet Hanveden, men nu kallas

Uringemalm
t

upptager en betydlig del af socknen

österut. En mängd grafkullar och stensättningar

förekomma flerestädes i socknen. Äfven finnas fyra

runstenar, af hvilka, ännu läsliga, ingen lärer fin-

nas afritad i Göranssons Bautil och blott en an-

märkt, men ej afskrifven af Liljegren i hans Run-
stenar. Längst upp i den fordna Hanveden, på
Öster-Bröta bys mark, förekomma lemningar af

ett gammalt fäste, som, att sluta af dessas ansenliga

vidd, måste bafva varit ganska stort. Allmogen i

trakten förtäljer derom, att det skall hafva hetat

Risberga och varit belagdt med koppartak; att dess

sista ägare skall varit eo fru eller fröken, som
blifvit öfverfallen af en viking, som då i grund

förstört byggnaden. Dessutom märkes i socknen

följande egendomar: Sjöberg, utgör med underly-

dande 21

/

4 oförmedlade mtl. och äges au (1846)
af bofmarskalken grefve Gustaf Bonde tOl Hörnings-

holm; Marieberg, 14 £ oförm. mtl., tillhörigt hov-
marskalken frih. Cl. Reinh. Rådbeck; skall förda*
varit kloster och hetat Mariad

y
men deraf äro in*
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ga lemoingar synliga; Malmsjö, med underlydande

5 ratl. , samt Löfstatund, 1 1» mtl., begge tillhö-

riga possessionaten Fr. Ang. Babrman; Nohnge, med
dithörande 1 J mtl. , har tillhört slägterne Rosen-
flycht och Strussflycht, äges no af körsnären Frans

Miketa. — Socknen består af 56 § mtl. och bar

1,585 invånare. Dess areal åtgör 23,073 tonni.,

af hvilka 1,320 äro sjöar ocb kärr. Adr. Södertelge.

Gröfvelttjttn , belägen i Dalarne, på riksgränsen,

2,424 fot öfver hafvet.

Grttrvel-an , i Idre socken af Dalarne, forenar

sig med Öster-Dalelfven; börjar i Sårna socken,

och faller nt i Särna-sjön.

Cirönadal) ett betydligt och vackert säteri i

Nätraby socken af Blekinge, beläget vid en å och

helt nära dess utlopp i bafvet.

GirOna Dal, stenen i. Enligt sagan skulle den

helige Staffan en gång längst opp vid Jemtländska

fjällen, i en grön dal, på gränsen mellan Sverige

och Norrige, bafva låtit uppresa en stor sten, hvari

han ristat en runskrift om Sveriges blifvande öden,

der det heter:

"När Svenske anamma Ryska seder,

och landet mister sin gamla beder:

Än står Stenen i Grönan Dal.
r

"När kyrkor varda fångabus,

Gndstjensten mister sitt fagna ljus:

Än står Stenen i Grönan Dal."

"När skalkar och bofvar trifvas

ocb ärlige män fördrifvas:

Än står Stenen i Grönan Dal"

"När prester varda bönder,

och bönder blifva vidunder:

Då tigger stenen omkull i Grönan Dal.
11

Som emellertid ingen kunnat upptäcka denna sten*

och sjclfva språket röjer en senare tid, är det

sannolikt, att hela berättelsen har sin uppkomst i

en melankolisk fantast

CirOna dragonerna. När indelningsverket på-

gick förlades till Bohuslän en sqvadron Tyska dra-

goner, bvilkä under Carl XI kämpat emot Dan-

skarne. De kallades Gröna dragonerne; men äf-

ven Fersens djeflar, för sin omenskliga framfart

och efter en sin cbef. Äfven till Halland förlades

Tyska dragoner. Är 1720 blef den Halländska

afdelningen laggd till båtsmanshåll, och de i Bo-

huslän förlagda kompanierna sammanslogos till ett

regemente, under en öfverste. År 1727 förklara-

des båda sqvadronerna för ett dragon-regemente,

under namn af Bohuslåns Gröna dragoner; men år

1776 förvandlades andra sqvadronen till infanteri

och 1791 äfven södra sqvadronen. Dessa drago-

ner utgöra således stammen för Bohusläns nuva-

rande regemente.

CtrOna Uången. Så kallas i Stockholm det ställe,

der grönsaker af stadens trådgårdsmästare hållas

allmänheten tillhanda. En sådan byggnad finnes

|)å Södermalm och en annan på Norrmalm.

GrttnahOtf, annex till Gällstad, beläget i Kinds

härad af Elfsborgs lån, 2} mil S.O. från Ulrice-

benm. Kyrkan, af träd, tillbyggd 1828, är ljus

och rymlig. I socknen märkes tvenné mindre herr-

gårdar: Wrängkult oeh östertorp. Socknen inne-

fattar 14 mtl. och bar 590 invånare. Dess areal

utgör 13,145 tunol., af hvilka 550 åro sjöar och
kärr. Adr. Ulricehamn.

Orönbo eller &rttnfeoda » jernbruk i Fellingsbrd

socken af Nerikes län, 5} mil från Örebro, bar

2 härdar ocb 1,266 skepp:d 13 lisp:d privil. år-

ligt smide af köpt tackjern, bvarföre bammarskatt
utgöres med 12 skepp:d 13 lisp:d 7 skålp.d. Vid
bruket finnes äfven manafaktur-smide. Skeppar på
Stockholm. Egendomen är väl bebyggd, förmån-
lig ocb bar den vackraste belägenhet. Ägare: G.

Sjöqvist.

C3rönt>orff , ett högt berg, beläget i Knutby soc-

ken af Upland på östana säteris ägor. Här synas

ännu lemningar efter de stenmurar, som år 1598
uppkastades till värn emot Finnar och Estländare,

hvilka ankommo för att understödja konung Sigis-

mund; men blefvo fördrifna af rikets flotta, samt
af studenter och bönder, anförde af tvenne pro-

fessorer från Upsala.

GrOnby, en socken, med Anderslöf, belägen i

Wemmenhögs härad och kontrakt af Malmöbos
län och Lunds stift, 2J mil V. från Ystad, 1 J
mil från hafvet. Socknen är ett patronelt pasto-

rat af 2 klassen; patronat-rätten tillkommer äga-
ren af Markte sätesgård, belägen i den delen af

annexet Anderslöf, som hör till Skytts härad. Grön-
by innefattar 12 {\ mtl. och har 955 invånare.

Dess areal utgör 3,101 tunnl., af hvilka endast 4
äro kärr. Adr. Malmö.

Gröneborf, en mycket hög holme, en knapp
half mil från Enköping, vid Svingarns-fjärden i

Mälaren, emellan Näs ocb Wallby-landet. Här
stod fordom ett slott och fäste, tillhörigt den

myndige Ivar Blå, hvilken år 1250 befordrade Bir-

ger Jarls son, Waldemar, på Svenska thronen,

oaktadt fadern sjelf eftersträfvade den. Allmogen
kallade hans hemvist Knapbolmen och honom sjelf

Blåknapen. Fästets murar äro ännu på några stål-

len omkring 2 famnar höga. Ar 1466 vann riks-

föreståndaren Erik Axelsson Tott, vid Gröneborg,

en märklig seger öfver Erik Carlsson Wase och

det Danska partiet, så att konung Carl Knutsson

åter kunde upphöjas på thronen. Slottet blef se-
,

dan förstördt, och ingen lärer hafva bodt der ef-

ter Ivar Blå.

Grönfinlc , gröning, Svensk kanariefogel (Frtngilla

cblorisj, en till sparffoglames andra ordning, van-

drare, hörande fogel af 6 tums längd. Hannen grön

med gula vingknotor och vingkanter. Honan brun

med grön anstrykning, stjerten, pannan och sidor

gulgröna. Förekommer öfverallt i riket; om som-
maren allmännast i de norra landskaperna , hösten

och vintern i de sydligaste. Dess flygt är tung

och lätet dervid jåck-jåck; locktonen ett bräkande

läte, något liknande norrqvintens. Om sommaren
är han vild och rädd, höst och vinter föga skygg

eller liflig. Äggen, som äro aflånga, silfverfarga-

de, med spridda svarta och grå fläckar, 7 linjer

långa och 4 linjer tjocka, läggas 4—6 i tvenne

killar om året uti ett konstigt bygdt bo, inom
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hwtar, HM ttttr hftcher* Födoämnena utgöras

af alla slugt oljhaltiga fröa, såsom harap-, lin-,

rot- och tistelfrö, eabärskärnor, m. fl. Den är

lätt att tinga och trifves Tål i bar, samt fångas

med limspön.

dvönffOIIngt grönspett, gyllearänea (Picus viri-

dis), en sparffbgel, hörande till ordningen klättra-»

Te, af 13—14 tams längd. Hannen grön med
röd hufva, gal öfvergomp, svart triaogelformig

ögontrakt, samt ett mindre röd t streck i det svar*

la. Honan mindre, svart på hofvudets sidor och

saknande det röda strecket bakom näbbroten. Fö-

rekommer temligen allmänt, älven i de norra land-

skaperna, vanligen i löfskog. Dess flygt är snabb

och lätet ett gällt och starkt gi-gi-gi-gi , som ofta

höres, isynnerhet mot oväder, i följd hvaraf han på
flere ställen anses såsom en säker väderleksspå-

man. Fortplantning och födoämnen lika med Grd-

höfdads hackspetten. (Se detta ord.)

Ctrtfnltfcaren kallas Bohusläns största ättehög, be-

lägen 3 fjerdingsväg norr om Strömstad , på går-

den Hedes ägor i Skee sockea. Den håller 175

stag i omkrets och 36 i slattningshöjd, samt är

omgifven af ett antal smärre griftkullar. Ingen

sägen åtföljer denna märkvärdiga fornlemning.

CtrJtallnsr (Gobitis barbatnla), en mjukfentg bea-

fisk af 4—5 torns längd, med nästan trind, glatt

och fläckig kropp, som förekommer mycket säll-

synt uti steniga bäckar vid Mälaren, dit den blifvit

införd från Tyskland på konnng Fredrik I:s föran-

8taltaade.

drdnrttdlii£rt blankröding, ljnsröding (Salmo pal-

lidns), en mjakfenig benfisk af laxslägtet, med röd-

fläckiga sidor, de nndre delarne hvita, silfverglän-

de, och fenorna bleka eller gulaktiga. Före-

kommer i Wettern, af ända till 8— 9 markers

vigt, samt leker i Oktober på betydligt djup. Köt-

tet är magert och dåligt.

Grrttutokit är en grön kalksten, som förekommer
nti Dannemora grufvor, insprängd, i form af kört-

lar eller strimmor, i den öfriga kalkstenen.

tjfcrtfnaiaksi (Fringilla spinns), en til] sparffoglar-

nes andra ordning, vandrare, börande fogel af 4

£

tnms längd. Hannen med svart hufva och under-

hakans fjädrar om vintern kantade med gult, så

att det svarta täckes; ofvan grön med askgrå

blandning; vingtäckarne och öfvergumpen grön-
gula, likasom bröstet och hufvudets sidor. Honan
gråaktigt grön; öfvergumpen gul med svarta fläc-

kar, midten af magen b vit med täta, små svarta

fläckar på sidorna. Varierar stundom helt hvit,

samt mer eller mindre hvitbrokig, i bur äfven svart-

aktig, beströdd med gulgröna, glänsande fläckar.

Förekommer om sommaren, isynnerhet i de nord-

ligaste landskaperna, ända npp till Norrland; höst

och vinter i stora skaror i de södra. Dess läte

är ett angenämt qvitter, och locktonen ett starkt

dillah. Äggen äro gråhvita, med små, rödaktigt

purpurbrona fläckar eller punkter, och läggas 5 å

6 nti ett konstrikt bo, aalagdt i bergiga trakter

och barrskogar, nära yttersta spetsen af någon
hög gran. Födoämnena utgöras af åtskilliga slag

oljebaltiga frön. Han trifves väl i bur, sjunger

angenämt och Uir mycket tam, hvårföre han flitigt

fångas, och lättast på limspön med lockfogeL

Chrftitako*, säteri i Kalmar lam Se: Ffoeryds

socken.

€»rftn»kialle % en 1,000 fot öfver hafvet belägen

kulle i Hjelmseryds socken af Jönköpings län. På
denna kulle firas ännu midsommarsnatten på hed-

niskt vis. En eld tändes på höjden , hvilken kring-

dansas af gamla och unga. 1 senare tider sker

dansen helst i byar, med lönnkroger nedanför kul»

len. Prosten Hjelmqvist yttrar: "Till styrka för

prestinne-väsendet vid och omkring Grönskullen

kao anföras, att qvinspersoner spela ännu hufvad-

roler i trollhistorier från trakten. Det berättas

att man sett en stor gumma på kullen valla mån-
ga, stora och feta kor, bära stora linbördor, o.

s. v. Då en man gick omkring på Hetseryd ås,

i denna socken, för att skära hasselkäppar, att

deraf fläta såll, hörde han ett qvinnotroll ropa:

"syster låna mig din potta, så skall jag koka den-

na sållkarlen." Mannen började fly och bedja Gad
förbjuda att så skulle ske. Då Guds namn åkal-

lades föll pottan, som var en fasligt stor ket-

til, under farten i luften från Grönskulle till Het-

seryds ås, ned i Hetseryds gol (en liten sjö), der

den ännu vid klart väder kan skådas genom vatt-

net; likväl har ingen sett honom.
p

Grttnnktftr, en holme, omkring 1 mil från Sand-

hamn, i Wermdö socken. Här finnes en fyrbåk af

sten, med öppen stenkolsfyr, hvilken underhålles af

kronan och hör under norra lots-distriklet samt

Stockholms fördelning.

CarOnsten, är dels en urbergsart, äfven kallad

ur- eller öfvergångs-grönsten, apbanit, diorit, be-

stående af en intim finkornig blandning af born-

blende och felsit, stundom med inmängd fältspat,

eller af hornblende med scbörl och gliromer, af

mörk- eller svartgrå färg; bildar hela berg el-

ler mägtiga gångar, förnämligast i Småland; dels

ock är den en vulkanisk bergart, äfven kallad

flöts-grönsten
,

basalt-grönsten, och bestående af

en kristalliniskt kornig blandning af augit, fält-

spat och magnetisk jernmalm, som är svart eller

svartgrön, hård och seg, samt ytterst svår att slå

sönder och förekommer på Hunne- ocb Halleberg,

Kinnekulle, Billingen, m. fl. bergshöjder i öfver-

gångs-trakterna emellan Wenern och Wettern.
Orttnntt, en af de vackraste öar i Mälaren, i Arnö
socken, består af ett säteri om 2J mtl. Har ett

stenhus af 80 alnars längd och 2 våningar, som
ärkebiskopen Petrus Philippi i fjortonde århundra-
det låtit uppföra, och deruti inrätta ett munke-
kloster af Dominikaner-orden. Gården har vid-

sträckta ägor, utmärkt trädgård, vacker skog, samt
15 större och mindre holmar i Grönsö-fjärden.

Orönvall» Anders, akaderaie-sekreterare samt
ethic. et polit. professor i Upsala, från 1719 till

1747, då han tog afsked och erhöll lagmans titel.

Han var född den 29 Juli 1671, i bondgården
Grönvallen, inom Grytnäs socken af Dalarne, af
bondeföräldrar, och antog namn af fädernegården,
blef vid 23 års ålder student och vid 32 år ma-
gister, såsom ultimus; reste till England, som ia-

Digitized by



fbrraator for en friherre Trotsig, oeb qv*ntaffnade

der i tre år, besökte sedan Holland, Frankrike

oeb Éera länder, samt återkom 1710. Utnämnd till

filos, adjunkt i Upsala, författade han, fér sin åt-

komsts skull , bokauktionerna både i Upsala oeb
Stockbolin. Dog 1758 i sitt 87:de år, cfterlem-

nande en betydlig förmögenhet, bvaraf han anslog

40,000 d:lr k:rot till stipendii-fond för sjo stude-

randé af Westmanlands och Dala nation. Man an-

märkte som en besynnerlighet hos honom, att han
brakade ludna vantar äfven midt i sommaren. Har
utgifvit åtskilliga historiska och topografiska skrif-

ter, såsom: Magnu» Ladulås; Beskrifning em Sala

»tad, m. fl.

Grftnvikssnnd , träffoingen vid, mellan Svenska
och Ryska skärgårdsflottorna d. 30 Aug. 1808.

Ryska flottan blef här slagen, med en förlust af

9 kanonslupar, bvaraf 1 togs. Å den Svenska
blef en sprängd i luften och 4 officerare samt 250
man dödskjutne eller sårade.

Orönilnka, ett jernbruk i Fernebo socken af

Gefleborgs län, anlades af kammar-rådet Isak Cron-
ström, efter ar 1679 erhållne privilegier, var för-

ut masugn under Oppsjö hammar, hvilken jemte
StéUbo hammar, nu bör under Grönzinka. Malmen
köptes då från Norbergs och Bispbergs samt Bå-
singe grofvor. Bruket bar nu 6 härdar och 2,700
skepp:d privil. årligt smide, af eget tackjern. Ham-
marskatten utgöres med 27 skepp.d. Oppsjö ham-
mare anlades 1 670 af förutnämnde Cronström. Det

var då jernbruk och bestod af 2 hamrar och 4
härdar med 14 skepprds hammarskatt. Grönzinka

ägdes länge af friherrliga slägten Cronström i Hol-

land. Innehades sedan under arrende, först af re-

visions-sekreteraren Kinnimundt och derefter af lag-

mannen, frih. Gust. Reuterbolm; men försåldes år

1792 till grosshandlaren i Stockholm B. M. Björk-

man, bvars son, A. U. Björkman, nu är ägare af

bruket. Skeppningen sker på Stockholm och Gefie.

Brubsstämplarne äro trenne: J G med ett krönt

träd emellan; ett 0 med krona öfver, samt A.U.B.

inom en cirkel.

CtrOn&r kallas de år då grödan blir svag, omo-
gen, eller skadad af köld och frost.

Orffnö, berustadt säteri i Björskogs socken af

Westmanland. Det berättas, att konung Granmar

fordom bott härstädes, hvilken skall lefvat år 760

och regerat öfver Södermanland, samt att gården

efter honom bltfvit kallad Granmarsö, Granö, bvil-

ket namn slutligen förändrades till Grönö. Den

har sedan varit ladugård under Köpingshus. Den-

na kungsgård såldes år 1350 af konung Magnus,

Smek till Westerås domkyrka, hvilken samma gång

köpte af konungen östuna gård der invid, samt Wi-
resta i denna, med flere i andra socknar. Gården

pantsattes sedan af domkyrkan till riddaren Gnstaf

Leeksson, hvilken återgifvit den till domkyrkan år

1385 och tillika skänkt den flere egendomar, hvar-

före biskopen i Westerås, Peder Ingevastsson, år

1407 stiftat ett årsmot med 13 själamessor, att

hållas i samma domkyrka för riddaren, hans far,

riddar Leek Ofradsson och all hans slägt. Gården

lärtr år 1527 WifWt indragen tfll kronan. I méd-

OsaMMpe. 69*

let af l?0Ö-tafet foaefodes don af bergsrådet Ja-
kob Tersmeden, oeb 1628 of fröken S. Maanet-
Btråble.

»rot. Pi fö ställen, om ens något, torde denna
tarfiga föda finnas af så inånga olika slag, som i

Jemtland. Här tillagas, utom de vanliga öfveraUt

1 riket kända slag, äfven: Römgröt, af grädda;
tunngröt, af grå ärter och mjölk; saUsöta, af råg-
mjöl, malt och vatten; értfnur, af ärtmjöl och
mjölk; vörtgtyna, af gryn och vört; fetmat, af

smått skuret fläsk, kokadt med gryn och mjölk;
brögröt, af mjölk och mjöl. En gröt af miss-

smör är isynnerhet allmän. Eljest omtalas flotl-

milfa, mogjåla, snubba och andra denna orts dyli-

ka tillredningar. Alla dessa grötar åtas för det

mesta till frukost, antingen i stället för smör,
varmt på bröd, som sofvel, eller ock i stället för

ost, kallt med litet smör.

CtrtftUofflM», en socken, med Fide, belägen på
Gottland, i dess södra fögderi, Wisby stifts södra

kontrakt, 6 mil S. från Wisby, vid bafvet. Kyr-
kan, byggd af sandsten år 1090, är den vackraste

af alla på södra delen af ön. Prediksstolen är an-

märkningsvärd. Den är förfärdigad i Köpenhamn
år 1548; fördes derifroo tHl Wisby och uppsat-

tes der i en kyrka från hvilken den flyttades hit

d. 2 Mars 1699. På denna predikstol står uthug-

get Danska vapnet, kejsar Carl V:s och dess brö-

ders, kejsar Ferdinands bilder, jemte Martin Lu-
thers och Filip Melanchtons, och de furstars som
beskyddade Luther. — Inom socknen finnes många
forntidens begrafningsplatser och stensättningar

samt ett stenskepp beläget i S. O. från stora

landsvågen. Anganlyrs hög, midt för Garns hamn,

är en märklig stor hög, uppkastad af stora kul-

lerstenar, med en stenring rundt omkring. Dess-

utom märkes här: Garns hamn, norr om stenbrot-

tet på Grötlingbo udde, är en fördelaktig hamn.

Anviken och Gansviken äro ock tvenne hamnar.

År 1808, den 22 April eftermiddagen, landstego

2,000 man Ryska trupper bär i socknen. År 1 $2 7

hittades här åtskilliga Persiska och Kufiska silfver-

mynt. Gråtlingboholm, är en stor holme utanför

denna socken. I Grötlingbo socken börjas de grus-

berg, som sträcka sig långt ut på ön till Sandra

socken. Ur dessa berg hugger allmogen slipste-

nar, hvilka utföras så väl till Sverige, som Dan-

mark. Socknen hör till 2 kl. konsist. Den inne-

fattar 13 £ mtl. och bar 635 personer på en areal

af 7,521 tonni., af hvilka 180 äro sjöar och kärr.

Adr. Wisby.

Guadeloupe, en ö i Westindien upptäckt af Co-

lumbus, samt den största af de Karaibiska öarne, till-

sammans om 39 geografiska qvadratmils vidd, äg-

de 1812 en befolkning af 114,839 invånare, var

en gång ämnad att blifva en Svensk besittning.

Genom traktaten den 3 Mars 1813, afträdde

Storbritannien, hvilken magt då innehade ön,

densamma till Sverige, såsom ett ibland vilkoren

för Sveriges deltagande i den stora striden emot

Napoleon. Afträdelsea var ställd till konungen af

Sverige oeb dess efterträdare på Svenska tbronea,

enligt snccesfionsordningen af d. 26 Sept. 1810,
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.#ch betraktades såsom en personlig fördel for ko-

nungahuset. Ön kom aldrig i Sveriges eller dess

konungs besittning; ty öfverenskommelsen ändra-

des genom de traktater, som följde på Napoleons

fall. Sverige afstod ön emot en summa pennin-

gar, och dessa användes af konungen till beta-

lande af rikets skuld. Dessa penningar utgöra den

s. k. Guadeloupes-fonden , hvilken då betraktades så-

som konungens enskildta tillhörighet, och dess an-

vändande till statens förmån såsom en skänk af

konungen till Svenska folket. Denna skänk besva-

rades med ett anslag vid 1815 års riksdag af

200,000 Rrdr, som årligen utgå ifrån riksgälds-

kontoret till konung Carl XIV Johaos arfvingar.

Ctuitiar, annex till Vestra Ljungby, beläget i Wil-

lands härad af Christianstads län, 2 mil Ö. från

Christianstad, vid hafvet. Socknen innefattar 6£
mtl. och har 606 invånare på en areal af 4,420

tunnl., af hvilka 1,523 äro sjöar och kärr. Adr.

Christianstad.

ttuast Styrinader eller Oudaiter, ur den för-

ste höfding öfver Upland man finner omtalad i krö-

nikorna.

Gubben p& Waditena fiirde, en folklek,

bekant i öster- och Westergöthland. Ett frun-

timmer går omkring laget, och säger till en hvar:

"Det bor en gubbe på Wadstena gärde! Han vill

ha mig och jag vill ha honom; käre far (mor)

skall jag ta'n?" — Nu beskrifver hon huru rik han

ar, huru stor kappa han har, huru stor penning-

pung, o. s. v. Sällskapet svarar efter godtfio-

nande ja eller nej. — Derefter går fruntimret ut

. samt återkommer om en stund, illa behandlad,

ömklig, gående på krycka och beklagar sig öfver

sitt olyckliga äktenskap. Hon berättar, att gub-
ben är en elak man och bar slagit henne lytt och

lam, samt tackar dem, som afrådt henne från gif-

termålet; men bannar och slår med kryckan dem,
som tillstyrkt föreningen. Lekens hela värde be-

ror af den dramatiska och mimiska förmågan hos

fruntimret, som utför densamma. Den kan om-
vexlas sålunda, att äktenskapet prisas såsom lyck-

ligt och de afrådande få förebråelser, för det att

de afstyrkt giftermåls-anbudet.

tfubbliuset i Stockholm. Ansökningen om dess

inrättande ingafs till regeringen år 1772, af Charles

Tottie och Niklas Hasselgren; men sjelfva inrätt-

ningen kom ej till stånd förr än 1773. Här un-

derhållas 40 åldrige och meddellöse borgare, hvil-

ka förses med husrum, mat och läkarevård. För
sådana af hökarsociereten inrättas nu, 1846, en

serskildt anstalt på Ladugårdslandet, grundad ge-
nom en donation af stadsmajoren Tunberg.

dubbtänder, gökmat (Orobus tuberosus), en mång-
årig växt, som förekommer af tvenoe artförändringar

på ängar och betesmarker, särdeles med skarp jord,

i större delen af riket ända till södra Ångermanland

,

örten ätes af boskapen och rötterna, som äro knö-
Hga, hafva söt, ej obehaglig smak, kunna förtä-

ras så väl råa som kokade.

Qucliitslior, lapphättor (Cypripedium calceolus),

en mångårig växt, som förekommer på höga sko-
giga bergsängar, isynnerhet på öfvergångsforma-

iioner, såsom på Kiunekulle och många andra

ställen i Westergöthland, Östergöthland , Nerike,

Dalarne, Jemtland och Roslagen, för öfrigt säll-

synt. Är utmärkt för sina vackra blommor.

Ouda» dotter af konung Anund Jakob och dess

gemål Gunhild, förmäldes med konung Sven Ulls-

son i Danmark; men blef åter skiljd från honom

i anseende till den nära skyldskap, hvari de båda

makarna stodo till hvarandra. En annan

Ond», dotter af Thorkil Sprakeläg, blef gift med

en ansedd Engelsman vid namn Godwin, med hvil-

ken hon hade flera barn, som alla kommo till högt

anseende. Hennes dotter, Eadgitha, förmäldes nen-

ligen med konung Edvard i England, efter hvars

död Gudas yngre son, Harald, blef konung. Från

hennes andra söner härstamma många förnäma

slägter både i England, Danmark och Sverige.

Gudlieui, ett härad i Skaraborgs län, består af

353 mtl. och har 8,494 invånare. Det innehades

på 1300-talet under morgongåfvo-rätt af hertig

Eriks enke-hertiginna Ingeborg, och år 1611 af

hertig Johan, konung Johan III:s son. Häradet

innefattar följande socknar: Bjerka, Gudhem, Tun-

hem, Ugglum, Broddetorp, Hornborga, Sätuna,

Stenstorp, Brunnhem, Kyrketorp, Dala, Borna,

Högstena, Sjögerstad, Rådened, Segerstad, Hå-

kantorp, Walltorp, Bjurum, Ljunghem, Edåsa,

Torbjörntorp och Priggeråker. Utom bergåsarne

BiUingen och Mösseberg , hvilka sträcka sig genom
en del af detta härad, är marken i allmänhet

jemn och jordmånen bördig, så alt spannmål skör-

das ej allenast till inbyggarnes eget behof, utan

äfven till betydligt afsalu. Den betydligaste sjön

är Hornborpa-sjön , fordom kallad Lönen. "Vid

stranden af denna sjö", berättar Afzelius i sina

Sagohäfder, "är en behaglig trakt, der, i heden-

tid, det gamla templet, med hundrade gudar, sägés

hafva varit beläget. Deraf och af de många an»

dra minnesmärken, som der finnes efter den hed-

niska offertjensten, kallades häradet Gudhem. Det

berättas ock, att Hakon Jarl i Norrige, en gång
med eld och svärd farit igenom Westergöthland:

då brände han templet med alla gudarne." 1 för-

ening med häraderne Kåkind, Walla och Wilske

utgör delta härad en domsaga och elt fögderi.

Betydligaste säterierne äro: Stora Bjurum, Daia

och YVrangelsholm. Häradets areal utgör 63,991

tunnl., af hvilka 4,031 äro sjöar och kärr.

Gudhem, en socken, med Tunhem och Ugglum,
belägen i Gudhems härad af Skaraborgs län, Win-
köls kontrakt af Skara stift, 2 mil S.S.O. från

Skara, J mil N. från Falköping. Kyrkan är byggd
af sten, på obekant tid, och tillbyggd år 1811.

Några gårdar här i socknen skola blifvit ödelagda

i fejden emellan konung Albrekt och drottning Mar-

garetha i slutet af 1350- talet. År 1612 skola Dan-

skarne hafva plundrat Gudhems kyrka. Här märkes:

det fordna Gudhems kloster, Ingatorp (se dessa

ord), Forenlorp, i mtl. säteri, hvarest märkes

gri fl högarne: Appelehög och Myrshög. Socknen hör

till 2 kl. reg. pastorat och innefallar 17 £ mtl.

med 615 invånare, på en areal af 3,194 tonni,

af hvilka 10 äro sjöar och kärr. Adr. Skara.
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Ctwflfcem» ett kloster, fordom beläget i Wester-
göthlaad, emellan Mösseberg och Storsjön i Gud-
hems härad, på ett högländt och vackert ställe,

skall hafva fatt sitt nama af ordet God, emedan

här i hedeodomen stått ett afgudahus, med 100 af-

gudabilder. Klostret uppbyggdes omkring år 1050

,

af en drottning Gunhild, hvilken, enligt vissa upp-

gifter, var Svea-konungen Anund Jakobs dotter,

konung Olof Skötkonungs sondotter och gift med
Danske konungen Sven Estridsson. Enligt andra

var hon dotter till Sven Håkansson Jarl, förmäld

med Olof Skötkonungs dotter Holmfrid, och efter

faderns död uppfostrad hos sin morbror konung

Anund Jakob samt sedan gift med Aslack, en för-

näm Norsk herre. Som Gunhild var närmare slägt

till Sven Estridsson ån tidens lagar kunde tillåta,

blef han, genom Hamborgska erkebiskopen Adal-

berts trägna påminnelser och slutliga hotelser af

bannlysning, föranlåten att gifva henne skiljobref.

Detta skedde omkring år 1049. Hon flyttade då

till sina gods i Westergöthland, och förmodligen

hit till Gudhem, lefde sedan här som enka i en-

slighet och hade hos sig några förnäma mäns

döttrar, dem hon öfvade i andakt och fruntim-

mersarbeten. Isynnerhet använde hon sin flit att

brodera kyrkoskrudar. Ehuru Gunhild hade namn

efter sin mor, kallades hon likväl af munkarne öf-

ver allt Guda eller Gutha; de hafva äfven före-

gifvit att hon här stiftat ett kloster, lagt derun-

der sin gård Gudhems ägor med andra lägenheter,

samt med sina klosterjungfrur antagit S:t Benedikt-

ordens reglor. Drottningen skall vara begrafven här-

stådes. Enligt andra fornforskares tanke, har Gud-

hems kloster ej blifvit aolagdt förr än i konung

Inge d. y. tid, vid början af tolfte århundradet.

Konung Carl Sverkersson, skallår 1161, och ko-

nung Knut Eriksson år 1173, hafva påskyndat

dess byggnad. Påfven Alexander III utfärdade,

omkring år 1170 från Anagni, ett bref till nun-

norna i Gudhem, med stadfästelse på bvad detta

kloster erhållit af konung Knut, dess bror eller

företrädare. Nunnorna skola varit af S:t Bern-

hardiner- eller Cistercienser-orden, hvilken ej kom-
mit till Sverige förr än år 1150, .under konung

Sverkers sista lefnadstid. Under Knut Eriksson

finnes klostret först nämnd t uti offentliga hand-

lingar. År 1308 hade nunnorna flyttat till Ara-

näs slott vid Wenern, med tillstånd af herti-

garne Erik och Waldemar; men återvände till

Gudhem, hvarifrån de öfverfördes Ull Hackeby

pä Kållandsö, hvilken gård nämnde hertigar skänkt

klostret. Anledningen till flyttning var brist på
vedbrand, och besvär af allt för mycken gäst-

ning. Slutligen hafva de återflyttat till Gud-

hem, der deras vilkor blifvit fördelaktigare, se-

dan de tid efter annan fått ännu större förök-

ning på sina inkomster och ägor på flere ställen

i landet. Vid reformationen och Westerås recess

lårer klostret varit i flor; men godsen borttogos

och klostret blef öde. Konung Gustaf I, som öf~

ver allt behandlade nunnorna mildare ån munkar-

se, tillät likväl år 1527 abbedissan att qvarstaana

med de nunnor, som ej godvilligt ville utgå, och

lemnade henne klostrets inkomster, mot 72 pnnd

smör. Som abbedissan numera hade förlorat sin

myndighet, och ej var i stånd att infordra och

förvalta klostrets inkomster, fann konungen råd-

ligt, att, år 1628, lemna klostret åt en förtjent

riddersman, Nils Olofsson, emot en årlig afgift till

krtfnan, och att derjemte låta nunnorna njuta nöd-

torftigt underhåll. År 1529 förstördes hela klo-

stret af vådeld. Abbedissan gjorde då förfrågan,

om konung Gustaf ville tillåta att klostret skulle

återuppbyggas; men konungen svarade, att som
han ej visste, hvad råd och medel hon dertill äg-

de, hade hon att rådgöra med domprosten M. Sven

i Skara och flera af kapitlet. De husville nun-

norna nödgades emellertid söka sig herberge

i byarne hos allmogen, men åtnjöto dock uppe-

hälle, enligt konungens befallning till junker Olof

Pedersson, hvilken då hade klostergodsen på ar-

rende. Efter hand utdogo nunnorna, och klostret

blef öde. Johan III befallte att det skulle åter-

uppbyggas; men det hindrades af tidernas orolig-

het och konungens död. Lemningar af klostret

synas bredvid Gudhems sockenkyrka. Drottning

Christina skänkte, den 6 Juli 1650, af klo-

strets ägor 4 bondgårdar, som lydde under Gud-

hems kungsgård, samt sjelfva klostret, hvars ägor

blifvit lagda under kungsgården, åt dåvarande öf-

versten för Westgötha regemente Lars Cruus, un-

der länsrätt, h vilket följande året, då han upp-

böjdes till friherre, förvandlades till friherrskap

för honom och hans bröstarfvingar. Friherrska-

pet tillföll kronan genom reduktionen och anslogs

till majorsboställe vid Westgötha kavalleri.

Gudhem» kungsgård har i äldsta tider till-

hört Upsala öde; och ägdes antingen af kronan

eller kongl. familjen enskild t, då klostret här an-

lades.

Gudoiamon, Ulf» den heliga Brigittas make.

Se: Drigitta.

Ond iiiltt hopp 9 var drottning Ulrika Eleonoras

valspråk.

ttudinund hette den siste katbolske pastorn i

Qville af Bohus län. Då han, vid reformationen,

ej ville ombyta lära, nödsakades han afstå sin

plats åt en annan. Sägnen förmäler, att han, vid

sin afresa från pastoratet, uppmanat sin församling,

hvilken ledsagat honom till stranden, att troget för-

blifva i sina fäders tro , om hvars sanning han var

så förvissad, att han önskade det han måtte för-

gås vid nästa klippa, om den lära han predikat ej

vore den rätta. Derpå afseglade han; men hann

ej ett par hundrade alnar ut i hamnen, förrän

båten stötte mot ett skär, det man förut, ej

kändt , och presten drunknade. Härigenom blef för-

samlingen böjd för antagandet af den nya läran

år 1532. Detta skär, som ligger vid fiskeläget

Fjellbacka, kallas ännu Gudmundsskäret, och är,

genom sitt fortfarande uppskjutande i höjden, en

geologisk märkvärdighet, ålan känner nemligen,

att det omkring 1670 var nästan jemnbögt med

vattenytan; men att det 1742 stod en aln högre,

oth nu befinner sig 2 alnar och 9 tom öfver vatt-

nets medelhöjd.
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OadMuUdrÄ, en socbea, med Hogsj*, bt%lB
I Södra Ångermanlands fögderi och dess östra kou-

trakl, Westernorrlaods lan och Härnösands stift,

3 mil N.N.V. från Hernösand. Namnet förmenas

betyda Gudinans-rade eller ägor, och påstås, att

Gamåsbyn, som i äldre jordeböcker kallas Gud-

mansås, samt tre deromkring belägae byar, skola

vara de först bebyggde i socknen, aalagde af nå-

gon, med namnet Gudmund. Kyrkan, byggd af sten

vid en liten vik, som genom ett smalt sand skil-

jes från Ångerman-elfven, ligger 4 £ mil från Här-

nösand, och är bland de äldre. De flesta byar äro

belägna omkring kyrkan på tvenne näs och vid

Fdtte- eller Sjöby-ån, men de öfriga sträcka sig

efter elfveo, atom några Finahemman öfverst på

skogarn*. Kramfors finbladiga sågverk, vid Sjö-

byråns utlopp, är aolagdt år 1742 af direktör

Kramm. Utskeppningen härifrån är beqväm, eme-
dan lastningen kan ske på stället. Här hålles mark-

nad vårtiden och Bartholomei-dag, med denna och

nästgränsande socknars allmoge. Hernösands bor-

gerskap, som här idkar handel, uppköper då åt-

skilligt af ortens afvel. Ryssarnes infall härstä-

des år 1721 omtalas ännu såsom svårt och min-

nesvärdt. Socknen bör till 2 kl. reg. Den inne-

fattar 37 mtl. och bar 1,460 invånare. Jemte an-

nexet Högsjö utgör arealn 84,287 tonni., af hvil-

ka 7,400 äro sjöar ocb kärr. Adr. Hemösand.

»ndmundgfkXret. Se: Gudmund.

Gudmundtorp, en socken, med Horfva, belägen

i Frosta härad och kontrakt, Malmöbos län och

Lunds stift, 2} mil N.O. från Lund. Här märkes

Pugerup, frälse-säteri om 2 mtl., en ladagård un-

der Skarhults gård i socknen af samma namn, har

förut legat vid Ringsjön, der Bo nu är beläget,

ocb bar god åker ocb höhöstoad. Orup, j- mtl.

insockne frälse, valbygdt både till man- ocb la-

dugård, inköpt till landtbruks-institut för Skåne.

Socknen är alternativt konsist. ocb patr. af 3 kl.;

patroaat-rätten tillkommer ägaren af Pugerup. Den
består af 25 £ mtL och har 1,016 invånare på en

areal af 5,647 tunnl., af hvilka endast 4 äro sjöar

och kärr. Adr. Hörby.

Gudwundafi, Nikolai, äfven kallad herr Ger-

mund af Oxel eller Öxetorp, lärer faafva tillhört

en ansedd adlig slägt, och var arkediaconas i

Wexjö, då han år 1470 valdes till biskop derstä-

des, och dog 1475, säges hafva uträttat åtskilligt

till stiftets bästa.

Gudinuofltufva , en liten holme i Bjurbäeks-sjön

i Bottnaryds socken af Jönköpings län, märklig

endast för det den utgör skillnaden emellan Jön-
köpings, Skaraborgs och Elfsborgs län.

Gud ocb Folket var konung Gustaf IV Adolfs

valspråk.

(»ud oett Sveriges allmoge var konung Gu-
staf I:s valspråk, äfvensom Deus dat cuivuli, och
Omnis potesias a Deo.

Gudrun , Gudrnaa (mythoL), konung Gjukes

äldsta dotter. Genom sin mor, Grimhilds kon-
ster, blef hon maka åt Sigurd Pafnersbane, eme-
dan Grimbild gaf honom en trolldryck, så att ha*
bröt det löfte han gifvit sköldmön Biyaailda, ocb

gifte nig med Gédraa, hvilken sedan, genom sta

stolthet och talträngdaet, förorsakade bana é*d.

Också hämnade hon på ett förfärligt sätt aiaa an-

höriga, och blef småningom ett motstycke till Gre-
kernas Medea.

Ondrttd, koaong i Skåne, och förmäld med Asa,

Ingiald Illrådas dotter, mördades af henne, för

att fullända faderns plan att underlägga sig alla de

små fylkena. Åsa hade förut väckt oenighet emel-

lan Gadröd och hans broder och samkonung Half-

dan, hvilken gick så långt, att Gadröd lät taga

Ralfdan afdaga. Planen lyckades likväl icke, ty

hon hade antingen ej beräknat, att Halfdan igde

en son, tvar, eller också trott, att denne omkom-
mit på sina härtåg. — En Gudrod var sonsoas

son till Olof Trätälja, och blef efter sin fader ko-
nung i Solöar.

Ctudaoeraj» så kallades Husabg kloster i Dalarne.

(Se detta ord.)

Audufrid kallades ett stadgande i afseende på bé-

terne, efter våra fordna kriminallagar. Den hette

äfven Gudshetgd. En serskild belgd hvilade nemtf-

gen öfver kyrkans högtidsdagar, så att dråp, hvilka

då begiogos, måste försonas med sevskildta böter

till kyrkan, utöfver de annars vanliga. Heligast var

den frid, hvilken åtföljde Kristi lekamens fest, då

dråp ansågos lika med dem som föröfvades i kyrkan.

Julafridher och påskafridher räckte flera dagar;

men de vanliga söndagarnes frid började vid so-

lens nedgång dagen före helgedagen och upphörde

när solen gick upp morgonen efter helgedagen.

Från denna frid utgör våra lagars stadgande om
sabbatsfrid en lemning, och den omständigheten,

att godsfrid begyntes aftonen före söndagen, på-

minner om den ännu brakliga seden, att ringa

helgsmål klockan 6 lördagsaftonen och räkna sab-

batens början ifrån denna stund.

Oudsifvelas; kallades änder medeltiden det för-

hållande , då tvenne unga personer stått fadder mot
hvarandra. Det var ett af påfliga stolens uppfin-

ningsrikhet gjordt påfund, att förklara ett sådant

fadderskap innebära en s. k. andelig skyldskap,

hvilken hindrade dessa personers äktenskap, utom

med påfvens serskildta bifall, som alltid måste köpas

medelst dryga afgifler. (Se: Axel och Wafoorg*)

Gudnpenning kallades en afgift till kyrkan eller

någon andelig stiftelse, hvilken erlades af köpa-

ren, då någon handel appgjordes. Den kallades

på Latin denarius &ti Spiritus eller denarius 0ef.

Den omtalas i Bjaerköa-rätten , och tillhör således

medeltiden. Gudspenningen var ett slags hand- el-

ler fåstepenuing, hvilken likväl ej gaf någon all-

deles orygglig belgd åt köpet. Det bette nemh-
gen, att så väl köparen som säljaren ägde rätt

att rygga köpet, innan solens nedgång följande

dagen.

ftada eftcÄI i himmelen, eller, som det äfven kal-

lades, Gadfl minne. Drickandet af denna skäl

har varit en ceremoni, som härledde sig från våta

kristna förfaders gudstjenst och religions egenskap).

Beträffande "Guds skål i Ummeien", eller "Helga

Trefaldigbets minne", anses denna sed blifvit bibe-

bållen uti kristenheten, såsom en qvarlefva frän
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hednatiden här i Sverige, hos hvilken des ansågs

såsom en den hedniska gndetjenstens tillhörighet
,

alt uti sina samfond, hvilka voro antingen årsfe-

ster, fcréUop eller andra tillfällen, dricka sina gu-

dars skålar och minnen. Herröds saga berättar :

"Epter dat kom Odias minni", samt "Tha kom dat

minni in, som helgat var Frey.* Då det för de

kristna lårarne var svårt att få våra hedniske far-

fader aflagga sina urgamla sedvänjor, öfvertalade

man dem, i detta hänseende, att icke mera dricka

Thor, Odens och Frigga, eller andra gudars min-

ne, utan i stället "Guds i bimmelen" och "den he-

liga trefaldighetens.
11 De drucko Guds minne, i

samma mening, som vi nu yttra: "Gud välsigne."

Om konung Magnus, konung Håkans son i Norri-

ge, aafores, att nhan bortlade många onyttiga

bruk, sedvanor, och uptog i Staden igen, at man
•kulle dricka tben ewige Guds och vår Herres Je-

su Ghristi Skål och åminelse." Detta dracks "når

de voro nöktre, öfver Måltijden, och för än öhlet

fick öfveruanden." Sedan denna sed under senare

tid blifvit missbrukad och använd i otid, uppväck-

te den forakt mot dem som drucko denna minnes-

skål, hvarefter den blef helt och hållet aflagd. Locce-

nius anför i sina "Svenske och Göthiske gamle Hand-

lingar", att denna skål ännu 1728 dracks hos en

del allmoge.

Cladetjenst kallas i Svensk lag då forsamlingen

och vederbörande prest sammanträdt för att med
hon, sång och predikan begå sin andakt. Det är

far sådana sammankomster, som lagens stadganden

i afseende på gudstjeast hafva sin tillämpning. Se-

dan Sveriges invånare emottagit Evangelit ljus, må-
ste de småningom underkasta sig de bördor, dem
Romerska påfven, af egen myndighet, pålagt den

kristna församlingen. Den syndaflod af sådana,

hvilka öfversvämmade Romerska kyrkan, skona-

de ej heller Sverige. Så länge biskoparne val-

des af allmogen och tillsattes af konungen, var

påfvens välde i Sverige nog inskränkt. Mötet i

Lioköping år 1153 var ett steg till hans större

roagt, bvilken ansenligen ökades först genom erke-

biskops-dömets inrättande, sedan genom preslcrska-

pets befrielse från skatter och verldsliga domsto-

lar, samt ändtligen år 1248, då jus canonicum

blef antaget, och pres lemes giftermål afskaffades.

Menigheten vändes med sin förtröstan från Gud till

liflösa bilder, hvilka man åkallade. Det som skulle

kallas offentlig gudstjenst, böner, psalmer, messa,

barndop och brudvigningar, förrättades merendels

på fremmande språk. Likväl har man anledning att

tro, det några delar af allmänna gudstjensten för-

rättades på Svenska, åtminstone på landet, ty ibland

Statata Sveciee Provincilia finnes denna punkt: "Itern

Pater noster, ave Maria, Credo, in linguam mater-
nam translata legantur coram parochianis ut ea ad-

dbcant." De afsomnade helgonens förböner, påf-

vens aflatsbref och egna ntvärtes ärbara gerningar

värderades såsom medel och förtjenster till salig-

heten. Bibeln var för gemene man alldeles undan-

stucken, och Kristi blods delaktighet, nnder det väl-

signade vinet, betogs honom i den heliga nattvar-

de*. Mod en bit bröd, öfver bvilket presterne låst,

bedref ma» den grotVasto vidskepelse. Man trod-

de, att den var Kristus sjelf, förde den omkring
med mycken årebetygelse, och meste sig offra Gudi

en försoning för lefvande ooh döda. Blödiga sin-

nen, som kämpade med döden, saknade ej allenast

all uppmuntran, att med botfärdiga och trogna

hjertan vända sig till Guds nåd, utan blefv© jem-
väl skrämda tiH testamenten för själamessor, att

derigenom vinna vederqvickelse i skärselden. Så-
dana voro de band, som konung Gustaf I år 1521
företog sig att sönderslita ocb verkligen sönderslet,

på riksdagen i Westerås år 1 527. Rikets ständer

nntogo då den rena evangeliska läran, hvilken stad-

fastades på riksdagen i Strengnäs år 1529. Ifrån

den tiden blef en rätt evangelisk gudsdyrkan stad-

gad i Sverige, fastän under hvarjehanda ocb stan-

dom nog vidriga omskiften. Den offentliga gudstjen-

sten renades ifrån sitt förra slagg, sattes uti till-

börligt skick ocb konungen tillät icke någon af sina

evangeliska undersåtare att vara försumlig derutL De
som, utan laga förfall, voro borta ifrån kyrkan, blef-

vo pliktfallde. De sattes ifrån herrans nattvard och

måste undergå uppenbar kyrkoplikt. De skonades

ej heller för verldsligt straff, särdeles om de be-

sökte krogar i stället för kyrkan, eller allenast

några få gånger om året infunno sig vid den all-

männa församlingen. Man ansåg, att sådana lefde

som hedningar. Konung Gustaf var så nogräknad,

att den, som allenast "satt ute och sqvallrade",

sedan godstjenst var börjad, eller eljest dref ut

och in i kyrkan, så länge messan och predikan

påstod, fälldes iill böter. Alltifrån 1577 hota-

des väl vår församling i hela 15 år, att den of-

fentliga gudstjensten åter skulle bringas på papi-

stisk fot; men både förut ocb under samma tid för-

summade icke hertig Carl, att åtminstone sätta sitt

hertigdöme i säkerhet. Då hertigen förnam, det

ganska många visade sig obenägna att bivista

gudstjensten i kyrkan, utfärdade ban 1573 en be-

fallning, att presterne, hvar i sin församling, skul-

le noggrannt gifva akt uppå huru många personer

funnos i hvar gård komna till den ålder, att de

med nytta kunde höra Guds ord. Sedan skulle de

förmana husfadern och husmodern, att åtminstone

en person af gården måtte komma till kyrkan, när

de dagar i veckan inföllo, på hvilka Guds ord

predikades. Borgare ocb borgare-hustrar, som af

motvillighet och utan laga förfall afböllo sig ifrån

kyrkan, sedan de första, andra och tredje gången

blifvit derom påminte och åtvarnade, skulle, för

hvar gång gudstjensten försummades, straffas med
vissa penningenöter, hvilka borde användas till

att förbättra kyrkorna. Likaledes förklarade her-

tigen år 1586 sin allvarliga vilja, att bönderne,

genom forslor, skallebåd och tingsstämningar, icke

måtte hindras ifrån den offentliga gudstjensten.

Rikets ständer hade väl sökt, geaom Upsala mö-
te, att förskansa sin religions-fribet; men icke

desto mindre fanns gudstjensten uti ganska bedröf-

ligt skick, straxt efter konung Sigismnnds kröning,

särdeles i Stockholm» Den förrättades af våra

evangeliska prester med räddhåga ocb fara, så att

om dom måste hållas vakt, när do stodo på pro-
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dikstolen. Poltekar och Svenskar» ton hade Wh
tagit den påfviska läran, gingo nåder prediknin-

garna fram och tillbaka i kyrkan, med mycket

buller och förargliga åthäfvor, hvarpå väl följde

klagomål, men ingen näpst. Drottning Christina

ansåg billigt, att gudstjensten borde hållas i kyr-

korna, och icke uti enskildta bas; men att alla,

som bodde i Svea rike, skalle gå i våra kyrkor,

önskade hon måtte vinnas genom förmaningar, eme-

dan de fremmande icke borde tvingas. Till den

offentliga och enskildta gudstjenstens befordran

äskade konang Carl Gustaf en trogen åtgärd af

alla lärare, både vid kyrkor, akademier, gymnasier

och skolor, samt informatorer i hasen. De skalle

räkna ibland sina förnämsta pligter, att förmana

och tillhålla sina åhörare och anförtrodda ungdom

af högre och lägre stånd, ingen undantagen, att

med andakt och vördnad förrätta sin gudstjenst,

så väl offentligen med Guds församling å kyrko-

dagar, som ock hemma i husen. Under konung

Carl XI klagade regeringen,
n
att många funnos,

favilka sällan eller aldrig kommo till kyrkan. De-

ras ondska gick så vida, att de vårdade hvarken

hvad Gud be falite, eller hvad andra kristne derom

dömde. Och till öfverflöd sökte de med förarg-

liga ord och försmädelser att sin synd förfäkta."

Dessa menniskor blefvo ansedde för "okristna och

vederstyggliga." Och derföre, när en sådan, efter

föregångna åtvarningar, sig ej bättrade, skulle

han vara förfallen både under kyrkoaga och verlds-

lig dom, samt, efter omständigheterna af sin hård-

het och ogudaktighet, ålder och vilkor, straffas

med hugg, häcktelse, böter, tjensts förlust, eller

ock , om han likafullt fortfore , anses som en Guds

ords försmädare. Det är nogsamt kändt, hvad

kyrkolagen af år 1686 stadgar och innehåller.

Den allmänna gudstjenslen skall alltid och noga

vidmakthållas, och alla, som äro boende i för-

samlingarne, böra densamma uti Guds bus och kyr-

kan bivista, och dersammastädes bruka sina sa-

lighetsmedel. Folket skall ock tillsägas, att icke

gå utur kyrkan, förrän den heliga nattvarden är

hållen , och gudstjensten slutad med välsignelse , så

framt icke någon, af dess skäligare orsaker, blir

dertill föranledd, eller för opasslighets skull icke

förmår afbida slutet. Den förnyade kongl. stad-

gan om eder och sabbatsbrott, hvilken utkom år

1687, är icke mindre allvarsam. Den fordrar af

alla , att de skola begå den allmänna gudstjensten.

På det också den oseden , att komma sent uti kyr-

kan, och alt gå derutur, förrän gudstjensten är slu-

tad, måtte blifva hämmad, förordnade den gudfruk-

tige konung Carl XI, "att de, som befinnas af egen-

vilja och sjelfsvåld , och utan nöd gå utur kyrkan

,

och de, som icke under, eller straxt efter sara-

manringningen, sig der inställa, skola plikta med

en mark silfvermynt. Men kommer han tredje el-

ler flera gånger igen, och således skönjeligt är,

att han uppsåtligen härutinnan förser och försum-

mar sig, så skall han böta dubbelt så mycket." År
1746 befallte konung Fredrik samtlige Sveriges

presterskap, "att det, när sön- och högtidsdags-

texterna dertill gifva anledning, skola drifva läran

om hvilodagens tillbörliga helgande, samt de he-

liga sakramentens bruk, sa ock nyttan att bivi-

sta den allmänna gudstjensten; samt att de oek
derjemte skola föreställa sina åhörare angelägen-

beten af enskild och daglig gudsfruktan." Samma
gång utkom jemväl Kongl. Majrts föreställning och

varning till samtlige undersåtarne i riket, om sön-

och högtidsdagars behöriga firande. Det blefve för

vidlyftigt att här anföra flere handlingar, som äro

utfärdade i detta ämne. Följande lagrum torde

göra tillfyllest för dem alla: "Gjör någor föracht

af then allmänna Gudstjensten, så at han sällan

kommer til Kyrkio på Söndagar och Högtidsdagar;

Är han therföre varnad, som i Kyrkio-Ordningen

sägs; bote tijo daler. Håller någor sitt busfolk

ifrån Kyrkio , således som sagdt är ; vare lag sam-
ma." Trenne slags samqväm, som söka skydd nå-

der namn af gudstjenst, hafva som oftast bidragit

till den offentliga gudstjenstens förakt och försum-

melse, och äro derföre dels förbjudna, dels myc-
ket inskränkta, nämligen huspredikningar, q töfning

af fremmande gudstjenster , och de s. k. hemliga

sammankomsterna. Drottning Christina förmodade

år 1647, att det missbruk, bvilket inrotat sig hos

en och annan, att för ganska ringa orsaker, bålla

gudstjenst hemma i husen, skulle utan något stort

besvär kunna afhjelpas. Men ridderskapet och adeln

fann sig likväl, år 1649, icke särdeles nöjd, att

hon uti presterskapets privilegier låtit införa, det

alle af ridderskapet och adeln, som icke hade la-

ga förfall, skola, när gudstjenst hålles, komma
till kyrkorna med sitt husfolk, att der otöfva sin

andakt, låta döpa sina barn, begå herrans natt-

vard och förrätta brudvigsel m. m. Drottningen

visade, att bon till detta förordnande hade vigti-

ga orsaker. "En rättsinnig öfverhet", sade hon,

"borde förekomma förargliga oordningar, utan af-

seende på något stånd. Kyrkorna voro för alla,

och uppbyggde till en allmännelig gudstjenst, att

uti dem skola sakramentens utdelande, brudvigning

och barndop, samt andra dylika ceremonier, för-

rättas i hela församlingens åsyn. Ehuru en eller

några få af ridderskapet och adeln funnos boende

långt ifrån sockenkyrkan, det understundom kunde

falla sig besvärligt för dem att komma med sitt

husfolk till kyrkan, så var fördenskull icke skä-

ligt, utan mycken förargelse och oordeatlighet,

att de skulle bålla egna busprester ocW försumma

kyrkogången. Landet skulle således uppfyllas med
flere prester, än som med lägenheter kunde UU-
börligen förses, de der ändtligen skulle nödgas,

riket till vanheder, och sjelfva ståndet till förakt,

sätta sig ner på hemman å landet, och blifva bön-

der, eller ock låta bruka sig af adeln, såsom an-

dra tjenare. De af ridderskapet, som hade någon
skälig undskyllan, att under tiden afhålla sig från

sockenkyrkorna, kunde, i sådana fall, antingen

sjelfve, eller genom deras barns lärare, hålla bon-
stunder hemma för sitt husfolk. Och i fall någon
sjukdom tillstötte, kunde de kalla till sig den or-
dentliga sockeapresten." Drottningen stadgade för-

denskull, år 1650, såsom en beständig lag, att

som många enskildte huspredikningar förorsakanio
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stor ooréttng, och gjorde fotat «&ert ock sjeK-

vördigt, födde af sig Gods ords oeb p»eéiko-em-

betets förakt och misavörduing, ty skotte ridder-

skaftet oeb andre i riket boende, som ieke något

lagligt binder konde förebära, på de tider, som
gudstjänsten ka»t ,

antingen uti deras egna sockne-

kyrkor, eller på andra orter, der de kunde vara

stadde, komma med sina tjenare och husfolk till-

städes uti Guds hos och Herrans tempel , och der-

sammastades gadeligea, androm till exempel, göra

sina böner oeb gudstjänst, enkannerligen dersamma-
stådes låta döpa sina barn, begå herrans nattvard,

förrätta brudvigsel och kyrkogång efter barn, uti

församlingens närvaro oeb åsyn. Men hvar nöd-

fall vore, der måtte man alltid lämpa sig efter

tiden." Hempredikningar hade dock år 1665 så in*

rotat sig, att de ej allenast höllos ibland dem af

adelsstånd och förnäma personer, som dertill, för

vigtiga orsaker, ägde frihet, utan oek ibland mån-
ga andra, hvilka icke behefde dem. Af sjelfsvåld

oeb högmod drogo de sig ifrån den «friga allmän-

na församlingen, och läto förrätta gudstjänsten

hemma i hosen, mera af plågsed ån för någon
gudelighet. Regeringen fann derföre nödigt, att

föreskri fva vissa gränsor, utom hvilka ingen bor-

de träda. De personer, för hvilka en sådan en-

skildt gudstjenst kände tillåtas, atmärktes under

följande omständigheter. De skulle af ålder vara

så försvagade, eller af annan sjukdom så betag-

ne, att de ej förmådde komma till kyrkan. De
kunde, för någon oundviklig händelse, såsom häf-

tig öfverkommea olycka, sjukdom och sorg, en

eller annan gång, hindras ifrån den allmänna guds-

tjänsten. Sådant tilläts ridderskapet ecb adeln

på landsbygden, som bodde så vida ifrån kyr-

korna, att de icke, utan stort besvär, särde-

les i obeqväma årstider, kunde infinna sig derstå-

des. Eller ock skulle de bafva så stora hof oeh

vidlyftigt hushåll, som utgjorde en församling.

Likväl gafs tillåtelsen med den förmodan, att

hvar och en skolie finnas benägen, att offentligen

lemna uppväckande exempel, och heldre förrätta

aln gudstjänst uppenbarligen med den öfriga Guds

församling, än ibland få i löndom. Detta hindra-

de likväl icke, att presterskapet vid 1668 års

tiksdag klagade, huru den allmänna gudstjensten i

kyrkorna kem i förakt, och den enskildta hemma
i hosen tillväxte. Öfverheten utlät sig, "att pre-

sterskapet måtte vidare upptäcka oeh föreslå, med
»vad medel de förmente att allt missbruk och oord-

ning härutinnan skulle slå till att förekomma, så

skulle dem all handräckning vederfaras." Det ålåg

dem förnämligast att hämma sådant, dels igenom

goda förmaningar, dels medelst ett sparsamt or-

dinerande af prester, bvarom de samtliga borde

förena stg. Omsider gaf kyrko-erdaingen af år

1686 bestämd föreskrift i detta länge omtvistade

ärendet. "Utom de prester, som den ofientliga

godstjensten förrätta, måga feke särdeles prester

ftrordoas, till att betjena en eller annan i deras

-hos med predikande. Allenast konungens oeh rik-

aens råd behålla den friheten, att antaga och bru-

ka hemma i hosen goda oeb skioådiga prester. De

******* ftt

af ridderskapet oeh adeln, söm sådant åstunda, sko-
la först hos don biskop oeb konsistorium , som ve-

derbör, aogifva de skäl, som dem dertill föranle-

da. Och böra de detta tillstånd med bemprodik-
ningar så nyttja, att det ej må ske oftare, än
när någon sjukdom, eller andra lagliga orsaker

det fordra, och på desamma stunder, som gods-
tjensten i kyrkorna plägar förrättas." Kengl. bref-

vet af d. 22 Okt. 1784 tillade åter rättigheten att

kalla busprest, åt alla besutne af ridderskapet och
adeln, hvilka bo på sina sätesgårdar, eller vistas der

någon tid af året. (Ilelräffende fremmande reli-

gions-férvaadters gudstjenst, se: Reltgion+-öfning.)

Hemliga sammankomster, de der anställas, under
sken af gudaktighet , af sädana, hvilka säga sig va-

ra våra trosförvandter, hafva ock skäligen blifvit

misstänkta oeh förbudna. Så snart konung Carl XI
år 1694 kom i erfarenhet, att åtskilliga svärme-
rier om cbiliasmen, besynnerliga uppenbarelser och
bortryckningar, fortplantades genom sådana hem-
liga samqväm, lät han genast utfärda förbud emot
dem. Ännu tydligare försporde man år 1713
påföljden af dessa församlingar. Många, som bi-

vistade dem, föraktade eller uttydde egenvilligt

öfverhetens påbud. De lastade och förringade pre-

diko-embetet, under förebärande, att alla kunde vara

andelige prester. Vår offentliga gudstjenst
, kyrko-

gång oeh kristliga ceremonier ansågos med förakt.

Den heliga nattvarden vördades litet eller intet.

Döpelsen utropades såsom onödig. Skriftermål och
aflösning kallades inrättningar för enfaldige. De
inbillade sig en besynnerlig follkomligbet framför

andra; berömde sig af en särdeles innerlig upplys-

ning, uppenbarelse oeb erfarenhet; talade förakt-

ligt om äkta ståndet; satte besynnerlig helighet

uti afbållaadet ifrån den lekamliga ecb tillåtna ve-

derqvickelsen , samt höllo alla predrko- embetets

förrättningar för kraftlösa, när något fel för-

mårktes hos läraren. Vid dessa omständigheter

måste regeringen gripa till roten, de hemliga

sammankomsterna , bvarifrån dessa förgiftiga fruk-

ter bekommit både blomma oeb mognad. De ha-

de likväl, 1721 och de följande åren, så in-

nästlat sig, särdeles uti bnfvudstaden, att ko-
nung Fredrik nödgades, för att hämma dem, lå-

ta förnya de förra stränga påbud, med utsatt

straff för öfverträdarena. Understöd sig någon,

att hålla och tillåta sådana olofliga sammankom-
ster, skulle han första gången böta 200, andra

gången 400 daler silfvermynt, eller i brist af bö-
ter, plikta första gången med fjorton dagars och
andra gången med tre veckors fängelse vid vatten

oeh bröd. Men kom han tredje gången åter, skul-

le han på tvenne år förvisas riket. Alla, som in-

ställde sig dervid, borde ock bvar för sig första

gången böta fyratio mark silfvermynt, andra gån-
gen dubbelt oeb tredje gången fyradobbelt. —
Det minsta barn i vår tid kan begripa, att den

offentliga gudstjänsten bör hållas uppå ett språk,

som af de församlade kunna förstas; men denna

sanning retade våra förfäder till missnöje och

uppror under konung Gustaf l:s regering. En an-

tagen plågsed, ehuru den orimligaste, kan ieke
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så lått nMggoa, mIi m mtod vidbkonilie år

asägtig all nMsileda all förnuftig eftertänka. Ulan

tvifvel planterades krattadonnan i Svang* af 4a

Bagelska prästerna på deras språk, avilket då ägde

aa tior öfverenssläronelse aiad vårt. Seden kristen-

domen aågoriaada baaail till stadga, aadar kaaaag

Olof Skötkoaung, började man införa ati den Svea-

ska församlingen mossan på Latin, hvilket då bra-

kades allnåat ati hala den Ramerska kyrkaa. Maa
anser S:t Sigfrid hafva varit daa forsla, som införde

Latinska språket till andeKgt brak i Sverige. $å-

leada voro Svenskarne, rid reformationen, ea gaa-

ska låag tid vana, all låta droaea appfyllas ned
Latinska båaer nen sånger, nåder iabillaiag, att

derali låg en ganska stor kraft oek nytta. Ola-

as Petri var den, son år 1524, först börja-

de i Stockholm braka del Svenska tungomålet

vid den allmänna gudstjänsten. Koaaagea försökte

äfveu år 1536, vid Gamla UpsaJa högar, all be-

visa allmogen orimligheten af ea gudstjänst på
fremmaade språk; men dea förnuftigaste möda
knnde icke öfverviaaa en vaatrogen envishet. Hu-
ru förvändt menige maa appfaltade de Latinska

orden i de böner, som hörda till gudstjeastea , kan

inkomtas af följande aateckaingar, bvilka alla för-

skrifts sig från WernUand: Arje Marjegrase, Do-
mer i dike, Butter i Amen. Maja t store, Mecket i

brore, Meue rea, Böcker Bree. Guds ord, Amen.
Man fianer lätt all del år rådbråkad Latia. Don-
na bön lorde i del nårmaste kunna uttolkas så-

lunda: *Ave Maria! gratias Domino dieo

Mariam ora meeum labora, miserere —- —/ En
bruklig bordsböa lydde: Mat i tirum, Gul i tirum,

Silbonass, Stuk i tass; Bråtan yrda, Kam te sjön,

Satt Guds ängel tas i bok, Kore i tanna, mobite pass.

Aodemeeingea håraf torde vara svår all atleta.

Följande tre anses hafva varit trosbekännelsen

:

inkom domen i dejom, påte på tömtom , årnom lår-

nom Jesu Christ, Kartevagn dro förvist, Karte Ckriet,

förutan brist, Karlen var en sångtor, in kom Nits

i påtlri, Amen. — Arne tdrne, Gudi tjeni, danma
såd, Arne Nisi, du ka den, son a selfbroa, Amen.
— Arom, tdrnom Jesum Christ, inkom domen i

Nds, Skjöt t vik, vik t JM, kd i CkrM, sång i tå-

rom, påt på tömtan, Gudi tjena, Danmans son,

duk i deras son, af vår setbroder, Amen. Man kan
lått finna huru alla dessa tre äro förvände af del

apostoliska credo på Latia: Inkom domen i dejom,
påte på tömtom, Credo in Domimum Deum, omni-
poteniem. Årnom tåraom, in attemum; sångtor,

sanctorum, o. s. v. Bland de böner, som förrät-

tades på Sveaska, må anföras: "Sankt Johans evan-
gelist, han byggde bro för Jesum Christ. Vår
Herre år min brynja och Jesus är mitt försvar.

Ser väl för mia fall i dag och hvar dag. För den
heta eld, för dea hvassa orm, för den blinde

man, som alla vähla villa kan. Den ena böna för

min nöd, den ara för min död, den tredje för min
fattiga själ. Den, som denne söadags-verse läsa

kan, Ire resor om dag, för baa ål eller drick,

han skall vara skiljd från pina ach nod, med Guds
ord, Amen." Detta var en söndagsbön; nästföljaade

an aftoaböa: "Jag ligger i vårs Herres tröst, kor-

aa går jag för milt kritat. Signa mig sol och

aigao mig måne ock all dea fröjd, som jordan

bar. Jorde» år min brynja ock kimmelea år min

sköld, och jungfru Maria är mill svärd, Amen/
År 1528 ville konung Gustaf iaföra aa likhet ati

oila sUdsförssaaliagarae i Stockkoim. Hen er-

aade då aflyse dea Latinska gudstjänsten, ock

låta förrätta dea öfveralll på Sveaska. Rådet

kördes deröfver, och då neaiagarae voro dela-

de, dömde koaaagea, dal gudstjeastea skulle, ef-

ter prestemes godtfiaaande, ömsom källas på bag-
ge språken. Maa på landsbygden ville han icke

tillåta någon ändring med dea Latinska messan.

Landsböfdiagarae begynts väl tillhålla prästerska-

pet, all förrätta gudstjensten på modersmålet;

meu koaaagea lät förstå, att sådant var ännu för

tidigt, samt att allmogen borde förut grundeligoa

undervisas, genom kristeliga predikanter ock lärare.

Haa hade största orsak, alt braka dtaaa försiglig-

bet. Ty på de orter, hvarost man bjöd till, alt

låta Guds lol och pris begripas af menighe-

ten, följde buller och uppresning. Del gick så

långt, att Dal-allmogen, ati sina besvärs-punkter

emot konungen år 1527, anförde, det kan tillåt

messaa hållas på Svenskn. Afvea ifrån Wester-
götUaad kördes samma orsak till uppror, bvartill

konung Gustaf svarade på riksdagen i Strängnäs

år 1529, att kan om Svenska messaa ingenting

befallt eller förbjudit; att de, som derom anstal-

tnt, beropade sig nppå Guds ord, bvaröfver han

ägde iagea magt, samt att dea Latinska messaa

var bortlagd äfveo i Tyskland, Lifland, Danmark,
Holstein ock andra länder. Man kunde icke kom-
ma till aågot visst beslut, ntt döpelsen skalle ske

på vårt tungomål, förrän år 1529, på det möte,

som bölb uti Örebro. Olai Petri penna hade ett

besynnerligt eftertryck både hos vänner och ovia-

aer. Uti sitt företal Ull kyrkohandboken, bvilken al-

kom samma år, föreställde han orimligbeten, alt de

heliga förrätt ningarne skalle ske på fremmande tun-

gomål. Församlingen borde svara Amen till de

Latinska bönerna, och var likväl okunnig om de-

ras innehåll. Likaledes, när döpelsen skedde på

Latin, visste ju icke faddrarne, hvad de, på bar-

nets vägnar, skulle afsäga och ullofva. Han be-

visade ock, uti en serskild skrift, år 1531, att

gudstjensten borde nödvändigt förrättas på bekant

tungomål. Vi finna jemväl af hans första mess-

ordning, hvilken utgafs samma år, att man tänkte

låta hela gudstjensten genast ske på Svenska språ-

ket. Nyttan och nödvändigheten deraf visade erke-

biskopen Laurentius Petri uti en afhandling, den han

sammanskref år 1512 om messan. Men uppsåtet

kunde ej verkställas så snart, som det var påtänkt

och dess sanning bevisad. Många höllo Latinet ännu

för omistligt. De sade, att man icke borde så for-

skjuta en sed, som den vördiga ålderdomen hade

helgat. Ätskillige funnos äfven, hvilka forstodo det

Latinska språket, och en del ville lära detsamma.

Det blef derföre tillåtet uti den handbok, som ut-

gafs år 1557, att både ingången i messan, gra-

duale och sjelfva trosbekännelsen kunde ske an-

tingen på Svenska eller Latin. Samma förbehåll
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finne* ode uti lryrko-evdutnge* af å* IMI, strde-
loa hvad itidena beträffade, de der ägde skolor e*h
djekoar all underkållu den Latiatka sången, Sven-
ska och Lalimka psnJmer blandades om hvaruu-
*ra, ock dea Latinska treabekäunelseo bmhndes på
apostJadugarne eti staterna, efter all förmodan,
intill år 1614. Men ifrån år 1571 fick gadstjeu-
sten på landsbygden alltid och hel och bållen for-

råttas på Svenska. Ar f 548 och 1557 tillils pro-
sten, att offentligen göra sin syndabekännelse för

altaret på Latin, sedan han låst: Jag fattig sjmaty

menniska. Men år 1571 skalle han enskild! låsa

samma Latinska bön, når han kom får altaret.— Då trupp år samlad, skall gndstjeost eller pre—
dtkan forråttas bvarje helgedags formiddag, vid

den tia) och på det stålle befolbafvaren ntsåtter.

Är något fieadtligt att befara, eller skalle högste
befölhafvaren finna skål att serskildt befalla det,

skall manskapet vid godstjensten hafva fällt öf-

ver- och ander-gevir samt packning, och får då
icke sitta änder predikan. Gndstjenst och bön sko-
la alla bivista. Den som, enligt tjenstgöriags-

reglementet, skall der vara tillstädes, men nteblrf-

ver, straffas extrajndicielt Gadstjenster hållas

atom de vanliga sön- och beigeeagarne, äfven fo-

ra tingen med s. k. tings-predikan samt jastitie-

predikao for radstufvu-rätten , och fastlags- eller

passions-predikningar änder fastan. Gudstjänstens

hetgd år försäkrad genom serskildta stadgandes,

så att våld, som begås nåder godstjensten, straffas

stråDgare i och for denna omständighet. Hela hel-

gedagen år fridlyst genom stadgandet om sabbats-

brott, hvilket medfor ökade böter, atom den plikt

hvarmed sjelfva gemingen i alla fall år belagd. Un-
der sabbatsbrott råknas åfven att drifva handel på
helgedagarne, eller att idka arbete och handtverk,

utom for sådan nödtorft, som ej tål något appskof.

Men for godstjensten serskildt finnes t. ex. i tryck-

frihets-lagen foreskrifvet, att gåckeri af den he-

liga forr&ttningen straffas, Kkasom forakt för Guds
ord och sakramenten, med 100 R:drs böter och
skriftens indragning. All annan förargelse, hvilken

åstadkommes vid godstjensten, med oljad o. dyh
hemfaller under allmänna lagen, och straffas med
böter serskildt for sabbatsbrottet, och derföre att

gärningen blifvit begången icke blott på sabbats-

dagen, ntan i kyrkan änder sjelfva godstjensten.

Har den skett under rosigt tillstånd bötns serskildta

fylleri-böter, och med böterna förenas i dessa fall

uppenbar kyrkoplikt. För det gåckeri af den all-

roåana religionsövningen , som visar sig dernti, att

man sällan besöker kyrkan, kunna äfven böter ådöm-
ma». 1 de fall deremot då våld begås i kyrkan under

påstående gndstjenst, medelst dragen kaif, eller

eljest bugg och slag, bar lagen stadgat dödsstraff,

och ifall intet våld skett, men mordvapen blirvit

blottade i vredesmod äro åsatte betydliga böter.

Likaså för ktf och träta under godstjensten, ehuru

groft våld icke blifvit begånget. Slutligen är ock-
så gudstjenstens belgd utsträckt till vågen från

och till kyrkan. Fästningsstraff och drygn böter

drabba den, som slagit en anunu blånad eller blod-

vite under kyrkavägen. Likväl räknas ej for kyrko-

väg ton någoo noder fordon tsH ocb ifrån kyrkan
tagit en serskildt vig for egna trender. — Sjelfva

eeresnsmierua äro i handboken foreakrifna och af-
von det yttre skick, kvar och en är skyldig att

iakttaga, såsom aU uppstå vid vassa gtfna tUl-

follen under godstjensten och vid andra åter fatta

på knsw Oerdeutligbeter vid godstjensten böra an-
dar ett slags patriarkalisk lagskipning af kyrkorå-
det, hvilket dock endast han varna och förmana;
men ej dömma till verkliga straff eller upptaga
lagbrott änder sin pröfntng. (Se vidare: Högmeua,
Kyrko-ceremomer, Kyrkor, Myrkaiåmg, Nattvard, Pra-
daton, Skriftermål)

e*mdaåt*k Boomens» riksråd från 1300 till 1308,
var en af loftcsmannen for den öfverenskommelse,

som afslöts i Nyköping mellan konung Birger ock
hans bröder. Han stupade sedan vid Jönköpings
försvar mot hertig Erik.

Qadnr (mythel.), en valkyria, företrädesvis om-
tyckt af Oden for sitt mod och sin tapperhet.

Henne sande han alltid nt i slagtningnr, för att

utvälja de tappraste hjeHarne och med en kyss

inviga dem åt döde», ty Oden var angelägen att

samla omkring sig så många som möjligt af do

tappraste krigarna, emedan han trodde sig behöf-

va dem vid Ragnarök.

ttmdvalla kloster i Westergötbland. Jonannes Wa-
stovius berättar, uti sin förteckning på klostren i

Svea ock Götha riken, aU detta kloster fördom inne-

hades utaf munkar af Bernbardiner- eller Cister-

cienser-orden. Men bvarest klostret varit beläget

förmäler bverken Wastoviss eller Joh. Messenius.

Det måste emellertid hafva varit nf en hög ålder,

ty ur en gammal krönikn tnbemtas, att mankar
blifvit insatte der år 1103. Danske bistorieskrif-

varen Hvitfehi nämner, att ifråa Nydala kloster i

Småland nar ea "svärm munkar71

blifvit flyttade

till Gadvalla kloster. Heqvin Spegel formenar,

att klostret varit beläget ej långt ifrån Skarn, i

Ofva socken, på samma ställe der an säteriet Ha-
riedal år beläget

oVKsisjmeot namnet på Ödeas ypperliga spjut.

OfesHle»* ea kardinal, hvilken, såsom påflig nuutins,

på 1260-talet besökte Sverige, for att predika

korståg mot hedningarna i Linand och Lithaaen. Haa

mildrade aågot de stränga kyrkostraffen mot präster,

som försyndat sig mot Skenninge mötes beslut, ocb,

hvilkn i trots af detsamma, behållit sina hustrur.

aartmefttard, JU JL, var först lärare vid skolan å

Bnrnängen; men år for oärvarande lektor vid Åbo
gymnasium. Har år 183* och 1836 ntgifvit en Fram-

sys* lérebok, samt LinearUckningar eller Pestalossis

metned. Den förra har erhållit flera nya upplagor.

C4«l* resjroMMSet^ så namnkunnigt under tret-

tioåriga kriget, var egentligen ett garde, och fick

sin benämning efter färgen på sin klädsel. Tonffel

blef dess chef. På slagfältet vid Lotsen låg det

otsträckt i eamasa ordning, som det kämpat.

OtateT, ea allmänt bekant elektro-positiv metall,

hvilken så väl i anseende till sin sköna färg, som

sin oförånderiighet i luft, eld ocb vatten samt oan-

griplighet af syror och andra ämnen, värderas högst

af alla egeatliga metaller. Det har sedan unnin-
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nes tider varit käadt och fönbumr alltid gedi-

get, dock vanligen i förening med silfver och nå-

gra andra metaller, ymnigast i Asiens, Afrikas och

Amerikas fropikländer, äfvensom på vestliga slutt-

ningen af Ural, antingen i fast klyft uti ur- och

öfvergångs-berg, eller i form af större eller min-

dre korn eller klarapar (bvara f den största hittills

funna erhållits vid Ural, och väger nära 85 skalp.),

samt då dels uti alluvial-lager , dels uti flodsand.

Hos oss förekommer det mera än sparsamt och

endast nti Fala grufva, hvarur fås omkring

ett par marker årligen. Fordom erhölls något

guld äfven från Ädelfors grufva i Alsheda soc-

ken uti Småland; men motsvarade ej på långt

när arbetskostnaden , hvarföre arbetet derstädes for

några år sedan nedlades. Det reoa guldets egent-

liga vigt är 19,2. Det smälter vid något högre

värmegrad än kopparn , och förändras dervid allde-

les icke; men vid mycket bog temperatur, t. ex.

i focus af stora brännspeglar
,

förflyktigas det, äf-

vensom geoom starka elektriska slag, hvarvid det

förvandlas till ett purpurröd t pulver, bvilken färg

det alltid antager uti sin finaste mekaniska fördel-

ning. Det upplöses endast af kungsvatten och se-

lensyra; men kan likväl förenas med syre i tven-

ne förhållanden, nemligen till oxidul och oxid, nr

hvilka det dock, genom högre temperatur, afskil-

jes i metallform. Med de flesta metaller före-

nas det lätt, samt upplöses till och med vid vanlig

temperatur af qvicksilfver till en flytande amalgam.

För bearbetning till mynt och andra artiklar för-

enas (lojeras), det alltid med silfver eller kop-
par, eller begge slagen tillsamman, hvilket får

namn af hvit, röd eller blandad karalering, och

guldhalten uti dessa föreningar uttryckes nti karat,

på det sätt, att en mark guldvigt indelas uti 24 ka-

rat, hvadan det såsom rent får namn af 24 karats

guld, då det lojerade deremot benämnes efter det an-

tal karat rent guld, som finnes uti en mark af loje-

ringen, så att t. ex. 18 karats guld innehåller på
en mark 18 karat eller 75 proc. rent guld och 6

karat koppar. Delta är den ringaste balt, som
arbetsguldet bos oss får äga. Det s. k. kronogul-
det innehåller 18^ karat, pistolettguldet 20£ ka-

rat och dukatguldet 23 T
5
7 karat; det senare med

hvit karatering, d. v. s. lojeradt med silfver. Uti

20 §. af Kalmar recess, dalerad S:t Bartbolomei

dag 1474, förbjöds att tillverka sämre guld än
Rhenskt, hvilket ytterligare fastställdes i 49 punk-
ten af Kalmar förnyade recess år 1483, samt i 1 §.

af riksens råds stadga 1485, Die Beati Laurentii

Martyris. Uti kongl. plakatet af d. 16 Febr. 1569
förbjöds ringare balt, än krono-guld, och i konung
Johan III:s fullmagt för proberaren Hans Höjer, af

d. 10 Jan. 1576, ålades bonom, att tillse, det icke

krono-guld måtte säljas för Ungerskt, och Rhenskt
guld för krono-guld, bvaraf man har anledning

att förmoda, det dessa trenne guldsorter voro
tillåtne alt arbetas i riket. Uti guldsmeds-embe-
tets privilegier, meddelade af konung Sigismund
år 1 594, och deras gilles-ordning af år 1622,
art. 2, §. 12, förbjöds dem endast, att arbeta nå-
got ringare guld än Rhenskt, och att "till Pariser-

oller tråd-arbete mera glas försmälta, fin uppå 8

kronor en." Kongl. instruktionen för riks-guardiea

,

af d. 30 Mars 1661 , läror förmodligen vara den för-

sta författning, der i 6 $. baltea noggrannt be-

stämmes, nemligen: dukat-gnid 23 karat G grin,

Rhenskt gnid 18 karat 6 gran, och krono guld

22 karat 6 grän, hvarvid det förblef intill 1751

års riksdag, då uti I $. af kongl. kontroll-stadgan

d. 7 Dec. 1752, dukat -guldet fastställdes till 23

k. 5 gr., pistolett till 20 k. 4 gr., med 2 grans

Temedium, samt krono-guldet till 18 k. 4 gr., li-

kaledes med 2 gr. remedium, af hvilka slag du-

. kat- och krono-guldet borde lojeras med silfver

och pistolett-guldet med koppar, samt för dukaten

eller q vinlinet i konlroll-afgift erläggas 2 öre silf-

vermynt. Det guld, hvilket icke innehåller dessa

balter, räknas ej för guld, utan betraktas såsom

förfalskad vara, och gnidsmeden straffas med plikt,

samt, ifall brottet förnyas tredje resan, med förlust

af burskap. Lika straff drabbar den guldarbetare,

som undandrager sin vara den lagliga pröfningen

och besigtningen. Den måste nemligen först teck-

nas med stadens och mästarens märke, samt års-

bokstafven, och derefter kontrolleras. Gnid är

numera tillåtet till utförsel ur riket, både i oar-

betadt och arbetadt skick, samt guldmynt. Det

senare var, genom kongl. förordningar af 1742 och

1785, strängeligen förbjudet, att föras ur landet

eller nedsmältas; men detta förbud blef upphäfvet

1844, såsom obehöfligt, sedan banken började at-

vexla silfver emot sedlar, enligt lagen af d. 1 Mars

1830. Guldets värde förhåller sig i allmänhet tall

silfver som 14 till 1; likväl omvexlar detta något

i olika länder. En bland guldets märkvärdigaste

egenskaper är dess utomordentliga delbarhet, i

följd hvaraf ett qvintin deraf kan utdragas till en

tråd af nära en mils längd, samt utslås till ett

blad om 25 qvadratfots yta.

»uldbraiid, Gtabriel, född 1788 i Westergöth-

land, var 1817 förste lärare vid institutet för dof-

stumma ocb blinda, 1827 rektor i Jakobs apolo-

gistskola i Stockholm och 1832 lektor vid Skara

gymnasium, har utgifvit: Vastationes Normannorum
per Europam; Anmärkningar rörande Latineka språ-

kets läsande i skolorna; Norden i forntiden; öfver-

satt Grundtviys myihologi, m. fl. arbeten.

tTUlldeoklee» Baltliaear, hette föret Tiraesns,

och var född i Fraustadl i Polen. Var doktor hos

kurfursten af Brandenburg. Som han skötte åt-

skilliga Svenskar och år 1638 med ett Aceton
theriacale räddade en stor del af Svenska hären

från pesten, hvaraf den i lägret vid Tribsees var

aagripen, frikallades han från all krigslunga och

adlades. År 1648 blef han, som emellertid befor-

drades till borgmästare i Kolberg, lifmedikus hos

enkedrottning Maria Eleonora. Dog 1667 i sitt

67:de års ålder, såsom arkiater hos kurfursten af

Brandenburg. Har utgifvit åtskilliga medicinska

skrifter, särdeles om sitt pestmedel.

GuldTaxe (mythol.), en häst, den ypperligaste af
Asames hästar, med undantag af Odens åttafotade

Sleipner. Thor hade, genom tvekamp med jätten

Hrungner, vunnit Guldfaxe, och skänkte den sedan
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åt sin utomordentligt starke son Mage*, ehuru detta

misshagade Asarne, bvilka gerna velat hafva Guld-

faxe övar i Walhall.

dMldajrnfVa, ett jernbrak i Séderala socken af

Gefleborgs län, bör ti)) de s. k. Ljosne-verken,

bar 2 härdar och 1,466 skepprd 13 lisp:d privi 1.

årligt smide af eget tackjerb. Hammarska tten ut-

göres med 14 skepp:d 13 Hsp:d 7 marker. Skep-

par på Stockholm. Äges af intressenter och di-

sponeras af Axel Beskow.

Ctmlda^tbbar kallas af allmogen i Skåne der på-

träffade jordfynd af gnid, föreställande små men-
niskobilder, i en hopkrupen, sittande ställning, en-

dast af en nagels storlek , tnnna som en brakteat och

med en på samma sätt utstående bild. Man vet ej

om dessa fynd utgjort en liten godabild, en amu-
lett, eller ett mynt.

Ctnldkroken är benämningen på östligaste delen

af Kåkinds härad af Skaraborgs län eller Foglås

-socken, som omgifver staden Hjo. Orten är väl-

mående; naturskön, icke olik Blekinges.

CJuldrape, annex till Wenge, beläget på Golt-

land i Hälla ting, länets norra fögderi, 3 mil S.S.O.

från Wisby. Innefattar 4f mtl. med 169 invånare

på en areal af 3,425 tonni., af hvilka 480 äro

sjöar och kärr. Adr. Wisby.

Oaldsklir, hör till Uplands-skären och ligger

utanför staden Östhammar.

dnldamedsbiftckeu , en liten å i Wexjö stad,

hvilken delar den i två delar, så att den ena lig-

ger i Konga och den andra i Kinnevalds härad.

C*«ld«tnedfthytt*n , silfververk, i Lindes socken

af Örebro län. Är 1845 uppfordrades bår 7,222

skepprd blyglans, hvilka jeiute 1,73? skepp:d in-

ventarii-malm lemnade 1,560 lödige marker silfver.

tfialdtopp (mythol.), guden Heimdals bäst. Han

hette Guldtopp, emedan han hade gyllene mabn.

Ghaldwelaj (mythol.), en af de onda magter, hvil-

ka troddes vandra omkring på jorden, för att,

med sina trollkonster, tillintetgöra de höge gudar-

nes verk. Guldwcig kunde förskaffa människorna

allt hvad de åstondade, och var derföre särdeles

älskad af dem; men bon slutade alltid med att be-

reda deras olycka och förderf. Sagorna berätta,

- att hon, i gudarnes sal, blef genomslangen med spjut

och tre gånger bränd; men att hon åter uppstod

och fortlefde på jorden.

Ctwldvldjor. Omtalas i sagorna såsom fruntiin-

mersprydnader. Dessa voro troligen sammanvridna

,

tunna, smala guldtrådar, uppträdde på band, eller

ock brukades små guldblad ihoprullade, så att ett

andre kunde trädas genom dem. Äfven nyttjades

glasperlor, bernsten eller koraller uppträdda på

snören, och buros om halsen , såsom prydnad. Att

kunna göra kedjor af jemna och väl lödda länkar

ansågs för något mästerligt, och en sådan kedja

af guld var ett fruntimmers yppersta prydnad.

Silfverkedjor begagnades äfveo, likväl var, om
möjligt, sohkapet, det är sötjan eller låset, af guld.

taulkullor, lettblomster, färgkullor (Anthemis tin-

etoria), en oftast mångårig växt, bvaraf tvenne

arter förekomma på öppoa ängar och vid vägar,

»synnerhet på mergelbotten, uti de östra och mei-

' lersta laadsk&perna; men icke f Skåne. Den Inne-
- håller ett galt &rgämne och användes till basbe*

hofsfargniog.

Oullttd , en huivudbonad, motsvarande krona, hvar-

med konungarne fordomdags skildes ifrån jarlarne.

Gulladen förmenas hafva bestått uti ett band af
- tätt gnid med leder, som kunnat knytas kring huf-

vudet och hvarpå voro fastade små stifter med
perlor på ändarne. {Lad, betyder band, hårbin-

del, bårband.)

Cl!torp, en socken, med Näs, belägen i Onsjö

härad och kontrakt af Malmöbos län ocb Lunds

stift, 2 *. mil N.N.O. från Lund. Pastoratet är al-

ternativt regalt ocb patronelt och tillkommer pa-

tronat-rätten ägaren af säteriet Trollenäs, beläget

i annexet Näs. Socknen består af 12 £ mtl. och

har 595 invånare på en areal af 2,847 tunnland

jord. Adr. Land.

Ctullbei»9 , ett härad i Östergöthlands län, består

af 205 l mtl. med 6,921 invånare. Häradet inne-

hades år 1524 af biskop Brask. Genom konung

Gustaf I:s testamente år 1560 erhöll konungens

son, hertig Magnus, samma härad. Det innefattar

6 socknar, nemligen: Wretakloster, Stjernarp,

Westerlösa, Ljung, Flistad och Björkeberg. I all-

mänhet är marken jemn och nästan skoglös, utom
i oorra och nordöstra delarne af häradet, der till-

räcklig skog finnes. Jordmånen är bördig. Stör-

sta strömmarne äro Motala och Svartån. Utom
Boxen är Norrbysjön häradets betydligaste insjö.

Götba kana) går midt igenom häradet. Märkvär-

digaste stållena öro säteriet ljung och öfverste-

bostället Kongsbro. I förening med häraderna Bo-

berg, Bråbo och Finspång utgör detta härad en

domsaga; men med Boberg och Walkebo ett fög-

deri. Häradets areal utgör 86,438 tunnl., af bvil-

ka 7,440 äro sjöar och kärr.

€2ullbersr eller Gullbrandslitma, var fordom en

fästning uti Westergöthland och Säfvedals härad,

på en hög bergsklint, nära vid Götbeborg, utmed

Götha elf. Fästningen skall vara byggd af ko-

nung Birger Magnusson, i början af år 1303, för att

hindra hans bröders, bertigarne Erik och Walde-
mars fiendtligheter i Westergöthlaud; emedan de

erhållit förläningar af konung Håkan i Norrige.

Namnet är likväl äldre; ty det möte som år 1283

utsattes emellan de Norska och Uansestädernes full-

mägtige, hölls på GuIIbergs bed. Fästet var en

gränsfästning emot Norrige. Dess vidd skall hafva

varit mycket större än den nuvarande skansen. Uti

konung Carl Knutssons tid blef fästet ånyo istånd-

satt. Han gaf, år 1456, de Engelska fri hamn
vid Gullberg. Det förföll åter, intill konung Gustaf

I:s regering, då Nya Lödese senare gången bli f—

vit uppbygdt, samt befästades än mer år 1568.

År 1565 den 12 Maj, blef, i en strid mot Dan-

skarne på GuIIbergs äng, grefve Erik Svantesson

Sture skjuten i benet. Vid slutet af Augusti må-

nad samma år, hade Danske befälbafvaren Rant-

zow sitt läger på GuIIbergs ängar; pesten medtog

så väl i detta som det Svenska dagligen mycket

manskap. Svenska befälbafvaren Moraay och den

häftige Jakob Henriksson Hästsko ernade en mor-
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gon rekogneseera fiMéms läger, tamt uttågade med
300 ryttare, hvilka fattade posto cmeNan tvenne

berg, der de trodde sig dolde; nen Bieckenhasen,

en Dansk krigsman, erhöll derom underrättelse geaoil

apejare Tid gränsen, och tog den beggo till flm-

ga. Dä den orolige grefve Axel Stensson Lejoa-

hofvod, är 1592, tillställde uppror i Westergötb-

laad, kallade haa till sig adeln och allmogen där-

städes, for att med deras tillhjälp intaga Elfeborg

och Gullberg, och behålla och försvara dessa fäst-

ningar emot hertig Carl. Han föregaf , att han tvif-

lade pä denna farstes trohet emot konaog Sigismund.

Samma är intogs Gollberg af Stgismuuds befäthnf-

vare Bron Svensson. Upproret stillades sedan ge-

nom ståthållarna Jost. Karsel. Konung Carl IX be-

sökte Gullberg år 1609, och vidtog åtgärder att

förbättra den och inlade der en besättning. Konnng

Christian IV anföll Gollberg år löt 1 med 3 å 4,000

man, och stormade 5 serskildta gånger, ifrån kl. 2

om natten till kl. 8 om morgonen. Då nyttjades

3 petarder emot skansporten och en emot stake-

tet. I början af stormen nedsläpptes fallbommar,

hvilka afslogo stormstegarna och dödade en del

af de stormande; de öfriga blefvo genast tillba-

kadrifna genom skjutande och med stenar frän

vallen. Sedan en af petarderne gjort en öpp-

ning genom slottsporten, der något Daaskt man-
skap inkom, och den tappre kommendanten Mår-

ten Krakoo afbröt sitt ben, fortsattes försvaret

likväl tappert af hans fm Emerentia Paoli, hvilken,

tillika med soldathustrurna, framsläpade kar, ton-

nor och annan bråte i bvalfvet, att dermed ute-

stänga fienden. Hon lät koka Int och slå öfver

Danskarne, hvaraf de, såsom Krakoas dotter i sin

berättelse atlåter sig: "lågo i hvalfvet och omkring

porten, som skållade svin.
n På taket af ett gam-

malt hus utmed bvalfvet uppdrogos två kanoner,

och sköts derifrån med afbmtna hästskor och an-

dra jernstycken i hvalfvet, hvaraf många blefvo

sårade och döde. Då fienden förnyade stormen,

och krut begynte fela för de Svenske, emedan be-

fälhafvåren för knektarne, Sven i Ramnaklef, lå-

tit igenläsa skansporten der kratet förvarades , och

ej var tillslädes, lät Krakons fru uppstöta porten

och uttaga krut. Fienden blef tillbakaslagen och

Sven, som hon träffade på ett afsides ställe, er-

höll bevis af hennes förakt. Sedan Danskarne dra-

git sig ut på ängen, bad bon en snäll skytt skjnta

på en Dansk öfverste, hvilken red på en hvit häst,

och som hon trodde vara konungen af Danmark.

Skottet träffade hästen, så att hjernan och blodet

stänkte på konung Christian, hvilken utlät sig: "Dä*-

len ta Kräken, han sofver intet; detta var emadt
mig.* Då hon sedan kom in i stugan och fann der

omkring 30 Danskar, som begärde mat , och klagade

att de hungrat i 2 dagar, svarade hon att de straxt

skulle få det. Hon lät då leda ut dem och aflifva

dem, utom en enda. När konung Christian slutli-

gen lät, genom en trumpetare, begära att fä be-

grafva sina döda, svarade Krakous fru:
nHar Gud

unnat oss lyckan att slå dem neder, vilje vi väl

sjelfve låta dem begrafva", samt att de Danske

"kommit så oförvaraodes ; men om da ville korn-

mal m tmddagsniåKéd, skalle man båttre reda tfil

för dem/ Krakoo skall, dagen derefter, kalva

låtit begrafva 200 man, och fienden bortförde

dessutom många döda och sårade; men efter Dan*
•ka berättelser skall ej mera än 150 man hafva

stupat bärstådes. Kommendantens nan» b&ehetts

langa hos landtfolket med detta rim:

Mårten Kräk, hade ej mer ån én kand och /of,

Likväl etod hon mantågen emot.

Den 28 Maj 1612, sedan Elfsborg var intaget

af konung Christian IV i Danmark, anbefallte kan
öfverstea Görgen Lange att gå till Gullberg, och
om natten intaga de skansar, hvilka voro anlagda

utanför samma fästning, hvarefter konungen sjelf

om morgonen dit ankom med hela sitt lager, Ht
gräfva löpgrafvar, anlägga batterier, plantera styc-

ken «och börja en ordentlig belägring; men innan

något skott blef lossadt, uppfordrade han fästnin-

gen och den uppgafs äfven, samt utan att besätt-

ningen försökte göra minsta motstånd, ehuru i fäst-

ningen funnos 80 kanoner, 70 tunnor krut, 1,500
gevär, utom annat krigsftärrad, och lifsmedel för

nära ett helt år, hvilket allt föll i Danskames
bänder; besättningen utgjordes egentligen af utlind-

ningar. Den forblef sedan i Danskarnes våld till år

1613, dåden, tillika med Elfsborg, igenlöstas nå-
der vilkor af Elfsborgs lösen. Fästningsverket var

då förstörd t och blef ej iståndsatt förrän år 1643;
men det förstördes åter år 1687, på konnng Gert

Xl:s befallning, då den nuvarande skansen Weetoothm

Lejon eller Lejonet, uppfördes, som består nf att

rundt torn, 3 våningar högt, 24 fot tjocka murar,

och vid foten 4 bvälfda kasematter. Ofvaapå ta-

ket har stått ett lejon, med sköld och svärd. Tor-
net kallas ännu af allmogen Gul Ibergs skans, och

på en medalj, den konung Christina IV låt slå år

1611, till minne af dess eröfring, benämnes den:

Gottburgum. Nära intill sknnsen ligger Randän-
gen, der Hannibal Sehested blef slagen af Sven-
skarne år 1644.

Gullberaje och Hoberaje förenade kontrakt nf

Linköpings stift är beläget i ÖstergötMauds län.

Det innefattar 16 socknar, fördelade till 9 pasto-

rat, nemligen: Wreta kloster med Stjemarp; We-
sterlösa; Ljung med Flistad; Björkeberg med Led-

berg; Fornåsa med Lönsås; Skeppsås med Åtfve-

stad; Klåckrike med Brunneby; Krigsberg eller

Cbristberg, samt Wallerstad med Järstad. Af des-

sa 9 pastorat äro 1 preb., 1 reg., samt 7 konsist.

Kontraktets folkmängd utgör 15,252 personer.

Gullbo borsj, i Svalla socken af Westmanhmd,
är belägen emellan tvenne åar: Sag-åa och Kila-

ån. Traditionen förmäler, att den varit ett vikinga-

säte, och sedan blifvit, likasom den mtdt emot be-

lägna Bejby borg (se detta ord), begagnad i konung;

Erik Xl:s samt konung Albrekts tid år 1365, äf-

vensom i fejden emellan Carl Knutsson och Chri-

ster Nilsson Wase.
ttultbora; är ett gammalt forntida fäste, efter

hvilket man ser några förfallna murar på gränsen

emellan Ljungs och ödsmåls socknar i Bohus län.

Här skall, enligt sagan, en sjökonung Frakke haf-

va haft sitt tillhåll. Fästet är troligen ett ef dett^
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sam af Thnrd Bonde återuppbyggdes i medlet af

16:4a seklet.

CrtlWjat att säteri om % mtl., beläget i HålU
sockan af Bak» lån, 1 1 »U från Kengelf. Enligt

aa tradition skall detta ställe erhållit sitt aaaia af

dreUaiag Margaretha, tan bjur återfick all guld-

smycke, hvttkal blifvk henne ffåaatalet vid Tjufkil,

hvars namn äfvenledes skall erinra om deaaa tall—

dragelse. Det tillagges, att daa lycklige åter-

briegareu af gnidet fick af drottaiagea Gallbringa

gård i belöning. Egendomen ftger stora ack gada
åkyggaader af trad, kar vidsträckta ågar t tant

räknas Ull da båttre gårdarae i Bokat lån. I bör-

jan af 1600-talet ägdes dea af en Jöran Henriks-

son. År 1683 ågdas daa af öfver-iaspektorao E.

Hallenberg, efter bvilken den kam till frikerrljga

Köblerska slägtan. Dess senaste ägare ha(Va va-

rit: grossb. S. Schitz, sjökapiteu H. Claesson , ea

barr Wendel och grossb. B. AimfeJdt. Daa ägas

na af barr Johan Rafstedt

CMJemel» annex till Hösua, beläget i Redvägs
härad af Elfsborgs län, 1 J mil Ö. från Ulricehamn.

Kyrkan, nf träd och obekant ålder, reparerades

åren 1806 och 1818. Vid Tisered har fordom va-

rit aa kyrka; men utdömdes af biskop Falk år

1554. Socknen innefattar en areal af 9,908 tonni.,

af hvilka 795 ära sjöar och kärr, samt har 528
invånare. Jemte annexet Strengserad består den

af 20i mtl. Adr. Ulricehamn.

ttallajmba>*r, stånds (Senecio Jacobea), an årlig

växt, bvilken förekommer på kalkgrund vid stora

och gamla städer, isynnerhet i knstlandskapema

,

samt kan användas till färgaing af grönt och brant.

CUsllsie>lamem 9 det ferdna ftaUftaj» en gammal
loisplats, 3 i mil VÄV. från Uddavalla, i Oronst

vestra härad af Bobos län, och sedan d. 8 Maj

1798 egen kapellförsamling, och annex till Mer-
Jnnda socken i nämode kärad. Är oppbygdt på
ett skär vid Hermanäs norra udde, ifrån bvilken

den skiljes genom ett litet sond. Detta fiskläge

är veterligen det äldsta i Bonas län. Sagan om
Bakoa Hakonsson uppräknar ibland denne konungs

förtjeiuter, att nan lät bebygga Öckeröarae och

"Gullö
n
, med fiere ode åar i Wiken, hvilket in-

träffade emellan åren 1240 ack 1260. Om stäl-

lets vidare öden känner man intet annat, än att

det för 150 år sedan beboddes af 20 fiskarefa-

miljer. No (1846) är hushållens antal 76, med
tillsammans 341 personer, hvilka drifva storfiske

med 5 sjebåtar. Här finnes ock ett fraktfartyg af

42 läster. Fylleri ock fattigdom hafva ea lång

tid varit rådande på detta fiskläge mer än annor-

städes i Morlanda skärgård. Kyrkan, en torftig

trädbyggoing, ligger på Hermaaö och har intet

annat märkligt att oppvisa, ha ett gammalt, i olja

asåladt, epitafinm öfver en okänd prestfamilj, och

som fråa början tillhört Horlanda kyrka. Kapell-

predikanten bar åliggande skyldighet att ombesörja

barno-aadevvisniogen på stället. Söder om hamnen
vid Gollholman år af professor Ch. Lyell ett vat-

tenmärke inhogget nti strandklippan år 1834. Det
bestar af ea horisontal linje, ifrån bvars högra än-

da aa sax tnm lång lodrät linje nedlöper, bvilken

sned nia spets tangerade vattenyta* i dess förmo-
dade medelhöjd nämnde år. Adr. Kougelf.

HmimBmmwmm* Se: Dref, socken.

tftmlatmemwet (mytboi), Frejs galt, på bvilken

nan rad.

aaatfllsmmmel (mytboL), ett binama, som Heimdal

fick, emedan det påstods att hans tänder voro af

gald.

ttmUaammemt fordom kallad itodenaren» är nam-
net på ea nf de bafsarmar, som djapt intränga

inom Bohusländska kosten. Den är omkring 3 mil

lång, samt o tmärkt för sina herrliga stränder, allt

rena farvatten och sin fiskrikhet, särdeles på lax.

GmlUsaaurabers;» % mtl. säteri, beläget i Skreds-

viks säcken , äger den naturskönaste belägenhet af

alla Bohus läns sätesgårdar. Det bette fordom

Bynge, änder bvilken benämning det omtnlas re-

dan i början af 1300-talet såsom en betydanda

gård. Sitt nnvarande namn, hvnrtill anledning

tags af läget vid Gnllmaren, erhöll det af fältmar-

skalken Rutger v. Ascheberg, som ägde detta,

jemte flera andra gods i Bohns län. År 1772
donerades Gollmarsberg, jemte underliggande 74
hemman skatte, af dåvarande ägaren, grosshand-

laren Anders Knåpa, till Gustafsbergs barohus-in-

rättning vid Uddevalla. Bufvudbyggnaden af träd

uppfördes 1669 af berörde Ascheberg i ea besyn-

nerlig stil.

Gallrls, jungfruris, räftunga (Solidago virgauree),

ea mångårig växt, som förekommer öfver allt i

skogsängar. Den ätas af alt slags boskap och kan

användas till färgaing.

#3«Mspiror* videgräs (Lysimecbia volgaris), en

mångårig växt, hvilken förekommer allmänt vid

sjöstränder, floder och i kärragtiga lundar öfver

allt, atom i Lappland. Användes till fargniag af

galt.

a^saiapa\majn«eirvem 9 äfven &et- och ftvart-

olfvro* Denna senare uppkommer ur ett mosse-

fly i sydvestra Dalarne, upptager i Wermland fle-

ra små vattendrag, går derpå in i vestra West-
manland ock genomflyter der sjön Torrvarpen, och

emotteger Elgcmjoarne, samt fråa Wermland Sa-

vtmqöarne, flyter vidare genom Balfvardsnoren och

Kortforten till Möcketn, inom Wermland, hvilken

upptager Tms^eifven, som är afloppet för ett gan-

ska betydligt vattendag från Östra Wermland; men
närmast för sjön Ålkvettern ; från Möckeln vidta-

ger namnet Let-el f Ml Skogen, utgörande en dal

af gränsen emellan Wermland och Nerike; från

Skogarn benämnas vattendraget Gollspångs-elfven

aeh åtgör gränsen emellan WestergöIbland och

Wermland. Ifrån Svart-elfveas högst belägna käl-

la till Gullspångs-elfvens utlopp räknas 22 mil.

Denna senare har godt laxfiske, äfvenså fångas

der nejouögon och vid sjelfva utloppet den bekan-

ta Amue-bårads-sik, som för sin godhet är myc-
ket begärlig. Svart-ån har godt aspfiske.

GulKlfVft* oxlägg, yxlågg, S:t Pebrs ayckjar,

majnyeklnr, nyckelblomster, gökblomma, käring-

tänder (Primuln veris), ea mångårig växt, bvilken

förekommer allmänt i backiga ängar och öppna

skogsländer, på de lasta ställea i riket, nndaata-
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gande de nordligare semit im ftkbgiga trakten».

Blomman, hvilken genom inplantering i trädgård blir

dubbel ocb på kalkjord förändrar sin rjosgula fnrg

til) guldgult, dr allmänt känd såsom toimitorent

badbärare, och begagnades af våra förfäder till

krydda på deras mjöd, samt användes ännu, dels

till beredning af oxläggevin, dels som basmedicin.

Rötterna, hvilka hafva en sötaktig, något anislik

smak, begagnas standom att lägga på dricka.

Gtull&ekrat en belsobrnnn, belägen i Brågarns

socken af Bara bärad i Malmöbos län, upptäcktes

omkring år 1833 ocb är undersökt af kemister i

Lnnd. Stället äger nu både planteringar ocb brunns-

bas, samt besökes icke så litet. Vattnet bar med
fördel begagnats mot flere slags sjukdomar. Bad

erbålles äfven vid brunns-inrättningen. Afgiften

för vattnet är endast 1 R:dr 16 sk. B:ko. Fattige

frikännas från afgift.

fdulltt, en numera landfast bolme i Götha elfs

norra arm, är märklig för den skans, som Norr-

männen bär uppkastade under Hannibals-fejden, och

hvilken eröfrades af Svenskarne under Lars Kag-
ge, i Augusti månad 1645.

Oalmåra, Mari® sänghalm, honinggräs (Galium

verum), en mångårig växt, som förekommer myc-
ket allmänt vid vägar ocb åkerrenar, på torra stäl-

len, öfver hela riket, ända till Medelpad. Roten

innehåller ett rödt färgämne och användes till

hushehofsfårgning.

CAu Inäbbar, ett spenamn på prester, söm ej ge-

nomgått någon akademisk kurs, utan blifvit prest-

vigde endast med den underbyggnad de erhållit

vid domkyrko-skolorna. Många sådana fnonos, då

Johannes Rudbeck tillträdde sitt biskops-embete.

OuUippH (Anemone ranunculoides), en mångårig

växt, hvilken förekommer allmänt i Skåne i nå-

got fuktiga skogslundar, sparsamt på Öland, Gott-

land och några fl andra ställen. Innehåller ane-

monin och är i följd deraf skarp, likväl mindre

än hvitsippan.

fRulspitrf, gröning, gulspink (Emberaa citrinella),

tillhör sparffoglarnes andra underordning, vandrare,

ocb är 7 tam lång; hannen med bufvudet och brö-

stet gala, ryggen gråbrun; honan med rostgråak-

tigt bröst och utan något gult på hufvndet, vinter-

och sommardrägt något olika. Omvexlar helt blekgul

liknande en kanariefogel ; ofvan gulbrun, vingar

och stjert blekare; och med ett bvitakttgt dubbelt

band öfver vingpennorna, samt bakre spetsen af

stjertpennan. Den förekommer öfverallt i riket,

utom de aldra nordligaste trakterna; flyttar om
hösten endast ifrån skogen till slätten. Han är

föga skygg, ocb dess sång består af följande to-

ner: 'tiUMUtMUti-lj-y* Äggen äro gråaktigt

hvita, eller blekgrå med bruna och svarta ådror,

7£ linje långa, 5£ linje tjocka, och låggas 4—

5

i ett bo uti en låg buske nära marken eller på
denna. Köttet är förträffligt, och han fångas der-

före med slagnät eller limspön.

Kul tftgejsvniiip, en hattsvamp, hvilken före-

kommer i mossiga skogar här och der. Är ätlig.

dulväpllnjr» golklöfver, gullkullor, bumleklöfver,

jordhumle (Trifolium agrarium) , en årlig växt , som

förekommer på torra åkerrenar ocb bergiga stil-

len, här ocb der i södra och mellersta landskapet-

nå, sällan i de nordtiga. Den ätes gerna af-krea-»

turen , samt är icke utan värde såsom betesvaxt på
sandig mark, särdeles far får.

Gambeda, mötesplats, i Bygdeå sockens som
del, 7 mil från Umeå. Bär är samlingsställe får

en del af Westerbottens fältjägare-regemente,

som för lång vägs skull sällan kan dragas tillsam-

mans på en och samma plats.

OmsneeMms, Omatar Wilaeflm» kyrkoherde i

Wiby och Tångaråsa i Nerike, prost och theol.

doktor, född i Lids socken af Södermanland des o
Maj 1789, riksdagsman vid flera riksdagar > var

filos, lektor t Strengnäs, till dess han år 1833
lät prestviga sig ocb tillträdde ofvannämnde pa-

storat. Har utgifvit: Xenophonh* Anabasis Cfri;

Anacreonti» Carmtna ; Thord Bonde, en mycket lof-

vande roman, bvaraf likväl blott första delen ut-

kom; Hertig Fredrik af Normanéie (uti tidskriften

Iduna), jemte flera uppsatser i Svea, klena, m. a»
Gumlttia, annex till Sörby, beläget i vestra GÖ-
inge härad af Christianstads län, 2| mil N.N.V.

från Cbristianstad. Här märkes säteriet Siticitxir*-

åo/m, 3 mtl., med underlydande 13 J hemman,
uppbygdt i början af 1 ^00-talet , bar tillhört släg-

ten Sinclair, Marsvin, Beck, Skytte, m. fl. Sock-

nen innefattar 20 \ mtl. och bar 660 invånare.

Dess areal utgör 5,300 tonni., af hvilka 30 äro

sjöar och kärr. Adr. Christianstad.

Ganipekulla-nieneii på Gumpekulla backe nära

invid Stångån i S:t Lars socken af östergöthland.

Kn trovärdig sägen förmäler, att hertig Carl då

han om morgonen af slaget vid Stångebro, år

1598, bröt upp för att angripa konung Sigismund,

skall tagit med sig ifrån Wängeby, i Wfirdsbergs

socken, en djerf bonde vid namn Olof eller Jolå,

som kände trakten. Olof följde hertigen under

töcknet, som då uppsteg från Stångån, sprang upp

på Gumpekulla backe, ställde sig vid den böga

stenen derstädes och från hvilken han kunde se öf-

ver dimman och berätta för hertigen huru konun-

gens folk ryckte ut ocb uppställde sig i slagord-

ning. Allmogen i trakten upprepar härom följande

rim såsom ett minne deraf:

Vid stenen på Gumpekulla backe

Der skylde Jola sin tjufva nacke

eller:

Stenen på Gumpekulla backe

Fridde mång kula från Jolas nacke.

Gumseliiifviid * duataf Carlsson 9 riddare,

riksråd ocb lagman i Upland, från år 1454 till

sin död 1475, var svåger med konung Carl Knuts-

son, som var gift med dennes syster.

Cteunskyrlcan 9 en grotta uti sluttningen af ett

kalkberg på ön Oaxen i Mörkö socken af Söder-

manland. Grottan, som är belägen tätt invid bafs-

stranden på södra uddens östra sida, har en be-
tydlig höjd och 18 alnars diameter. Midt framfor

öppningen ligger en större flat sten , som säges

tjenat till altare och i södra hörnet är en balig

-

net eller nisch, som har alldeles jemn botten ocb
tros hafva varit predikstol* Kring väggarna af
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grtttft» %ga lere mindre stenar, bviite tres vara
Utlagda ef meaniskohaad och förmoda» hatVa tje-

mat åhörarna till bankar. Kuligt gamla berättel-

ser skall i uråldriga tider gudstjänst blifvit båtten

härstädes, bvårföre denna grotU Att nama af

kyrka. Stallet anses af allmogen med en viss vid-

skeplig vördnad; ty grottan anses vara bevakad af

ee mycket stor orm, som uppehåller sig under den
lata altarstesen. Namnet Gamskyrkan barleder sig

deraf, att denna grotta, vid infallande regn och
oväder, är en tillflyktsort för de på holmen be-
tande Oren.

«Ham*ra.ft*r, säteri i Skåne. Se: Rutsbo, frälse-

säteri.

dmmajmer (mythoL). Odens ryktbara spjut. Det
var förfardrgadt af Ivaldes söner (dvergar), med
sådan konst, att det aldrig förfelade sitt mål.

Dess underkraft förmår dock ingenting emot Sur-
turs skaror, Muspels söner, när de en gång kom-
ma för att bekriga Walballs gudar.

fiMhlld* Anund Jakobs gemål, lefde någon tid

enka efter hans död.

OwAlttd eller Gmnlamd, Ctanlttd» (mytfaol.).

Jätten Suttungs sköna och tjusande dotter. Fadern

hade satt henne till att vakta det kostbara skal-

demjödet, bvara f han kom i besittning sålunda,

att han tog det af dvergarne Fjalar och Galär,

till bot för sina föräldrars mord. — Oden, som
gerna ville komma åt den herrliga drycken, be-
gagnade sig af mycken list, för att vinna inträde

i Suttungs boning (se: Böloerk, Böge). Då han ändt-

ligen vann sin afsigt och fick se Gualed, blef han
så betagen af kärlek, att ban qvarstannade hos

henne i tre dygn. Likaledes förstod ban att, å

sin sida, göra sig älskvärd och intagande, så att

hon tillät honom att tre gånger få dricka af det

kostbara mjödet. Odeo tömde då, i ett drag,

kitteln Odrärer, i ett annat, karet Boda och i ett

tredje, karet Son. Straxt derpå skapade han sig

till ea örn och flög bort derifrån. Suttung, då

han blef varse bedrägeriet, antog äfven örngestalt

och förföljde Oden. Då han var nära att upp-
hinna honom

,
utgöt Oden något af mjödet på jor-

den, för att uppehålla jätten. — Den människa,

som kommer att njuta af detta senare mjöd, och
icke af det rena, från Walhall, blir icke skald,

utan fuskare i skaldekonsten.

t?unnar (mytbol.). Koaang Gjukes och drottaing

Grinrmlds äldste son. Hans bror var Högne, hans

halfbror Gu 1 1orm. Hans syster Gudrun, blef gift

med den tappre Sigurd Fafnersbane, och på samma
gång svuro Gunnar och Högne fostbrödralag med
Sigurd. Gunnar hade hört talas om sköldmön Brya-

hild eller Brynhilda, konung Atles syster, och ville

hafva henne till maka; emedan bon var så utom-
ordentligt skön och älskvärd. Sigurd åtog sig att

fria för sin svåger, och så följdes de åt, Sigurd,

Högne och Gunnar, till den ensliga skogsborg, der

4eo stolta mön bodde. Denne hade dock, af sorg

deröfver, att Sigurd svek bonne, beslutit att förbtif-

va ogift, och på det att ingen man skulle få hen-

ne, hade hon omgifvit sin boning med en ström

ef eld, kallad Wafuriegor, öfvertygad ett injen

friat* skatte våga sig genom eléea. £euenr ville

dock rida igenom den; men bens ridhäst skygga-
de tor lågorna. Sigurd, son hade en besynnerlig

kappa, medelst hvdkee bea.kueéo äe göra sig osyn-
lig, in antaga en anaees skepnad, antog nu Gun-
nars gestalt, red in i bergen, friade till Brynhil-

da, som ej kunde vägra, då han uppfyldt det ut-

satta vilkoret, och höll bröllop mod henne samma
dag, bvarefter han åter bytte skepnad med Gun-
nar, som hemförde sin brud och lefde lyckligt med
henne under ett par år. Men då listen blef upp-
täckt, genom en tvist mellan de båda sväger-

skorna, blef Brynhilda ond och ville öfvertala

sin man, Gunnar, och sin svåger, Högne, att

mörda Sigurd. Gunnar och Högne kunde det

icke, emedan de svurit bonem fostbrödralag; men
Gottorra, halfbrodern verkställde det. Brynhilda

ångrade sig, att kon vållat Sigurds död, hvår-

före hon kastade sig på sitt svärd, dog och blef

bränd på samma bål som Sigurd. Sigurds enka,

Gudrun, gitte sig med konung Atle, Brynhildas

bror. Någon tid derefter bjöd Atle sina svågrar,

Gunnar och Högne, till sig på gästabud. Derun-

der ver blott list och svek, ty dels var Atle

gramse på dem för systerns, Brynhildas skull, dels

ville han komma åt Fafnersskatten, som de hade

i förvar; men innan Gjokungarne begåfvo sig hem-
ifrån, nedsänkte de allt guldet i sjön, och sedan

fick aldrig någon menuiska rätt på det. Då Gun-

nar och Högne kommo Ull Atle, öfverföll ban dem
med beväpnad styrka och tog dem till fånga. Ed-

dan berättar om hans barbariska förfarande mot
dem sålunda: att ban lät skära hjertat ur Högne,

medan han lefde; deremot lät ban kasta Gunnar i

en ormgrop. Någon medlidsam menniska hade

dock, Atle ovetande, gifvit den olycklige Gunnar

en harpa, hvarpå han slog med sina tår; emedan

hans händer voro bundna. Detta verkade så myc-

ket, att alla ormarne söfdes, utom en huggorm.

Denne stack honom i bröstet ooh sög sig fast vid

Gunnars lefver, till dess ban dog.

Stauaar BlA» samt «JÖ4er*eh unjftrmeuoii

»

voro namn, dem riksrådet Gustaf Bonde begag-

nade på titeln bland flera af sina skrifter. En

källa med särdeles friskt vatten, som ban upptäckt

i sjelfva sjökanten vid D>rgårdsbrunns-viken vid

Stockholm, kullas ännu: Gunnar Blå* käUa.

tunnar Ctrftpeo namn är inväfdt med legender-

na om Sveriges omvändelse tHl kristendomen. Han

lefde under konung Olof Skötkonungs tid, och var

en mägtig man; enligt någras förmenande, doma-

re i Värend i Småland. Under hans tid predikade

biskop Sigfrid kristna läran i Sverige, äfven i

Småland, hvarest ben tillsatte, såsom väktare öf-

ver de nybildade församlingarna , trenne från Eng-

land medförda slägtingar, Unaman, Vinaman och

Sonaman. ålen under Sigfrids frånvaro reste sig

Småländningerne under Gunnar Gröpas anförande

emot de kristne lärarne, dödade dem och lade de-

ras nufvuden i en a, hvilken nedsänktes i den vid

Wexjö liggande sjön. Emellertid skall Sigfrid en

afton vid sin återkomst gått utmed sjöstranden,

bedrdfvad öfVer den timade fllgerniogen, då ban

90
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plötsligt varieWef tram på vattenytas brinnande

ljus, Iivilka närmad* sig stranden, der ha» stod.

Han såg då att Ijasen lyste öfver ett trädkäril,

Tid bvars öppnande ban fann sina tre mördade släg-

tingars bufvaden. Vid anblicken af dem, bad Sig-

frid God om hämnd. Det ena bofvudet svarade

straxt: "det skall blifva bäranadt", det andra: "när"

oeh det tredje: "på barns barn." Legenden tilläg-

ger, att ett olyckligt öde oafbrutet sedan bvilat

öfver Gunnar Gröpes ättlingar, särdeles den adliga

slagteii Ulfsax. Annars härstamma äfven ätterna

Stråle, Trolle och Ulfsparre ifrån samme man.

Säkert är emellertid, atl Olof Skötkonong ålade

Gunnar Gröpe och hans medhjälpare, att för-

sona sitt brott med tredubbla böter och årligt ar-

bete till nppbyggandet af Wexjö kyrka, samt att

Gunnar sjelf dog i landsflykt i Blekinge. De mör-
dades hufvuden blefvo domkapitlets sigill, hvilket

ännu bibehålies.

ttmssrpr annex till Gällared, beläget i Faurås

härad af Hallands län, 4 J mil från Warberg. Kyr-
kan, af träd, nybyggdes år 1755, hvilket år den

gamla nedbrann. Socknen genomskäres till någon
del af Ctra-ån och bar dessutom åtskilliga mindre

strömdrag. På Kornarps bed, nära torpet af sam-
ma namn, är en stenkrets i oval form, bestående

af 8 stenar, hvilka likväl äro rubbade. Sägnen
förmäler, att ett fältslag stått på heden, och alt

dessa stenar, bvilka äga bautasteasform , blifvit

uppresta efter slaget. Socknen består af 40 mtl.

och har 942 invånare. Af dess areal 16,755 tonni,

böra 9,55» till Årstads härad, och 1,520 äro sjöar

oeh kärr. Adr. Warberg.
Ctunnarejo» annex till Kongsäter, beläget i Marks

härad af Elfsborgs län, 4| mil S.S.V. från Borås,

4£ mil N.O. från Warberg. Kyrkan, af gråsten

och okänd ålder, skall vara byggd af en Gunnar,

sedan han lyckligen blifvit räddad ur sjönöd; cho-

ret uppfördes 1797, tornet 1821. 1 socknen mär-
kes: Fanhult, en mindre herrgård. Socknen består

af 14£ mtl. med 756 invånare. Dess areal utgör

7,591 tunnl., af hvilka 565 äro sjöar och kärr.

Adr. Warberg.
Gunnarshog* annex till Arvika, beläget i Jösse

härad af Wermland, 11» mil N.V. från Carlstad.

Under digerdöden blef socknen så öde, att folk ej

mera fanns qvar annat än i hemmanen Ingersbyn

och Bortakan, 2 mil från hvaraadra. Två går-
dar, Arndt och Skramle, bafva allt sedan den tiden

legat öde och äro ännu öfverväxte med skog.

Kyrkan, af träd, stod likaledes öde, och Ny kyr-
ka blef uppbyggd 1 J mil längre i S.V. Hen lär

derföre haft tid, att blifva så bristfällig, innan

hon ånyo kom i bruk, att bon behöfde ombyggas;
men en annan plats utsågs och arbetet påbörjades.

Likväl blef ingen byggnad fullbordad bärstädes; "ty

hvad som byggdes om dagen, refs ned om natten",

ntan kyrkan uppfördes på sitt gamla ställe, och
ansågs en lång tid såsom offerkyrka. Här mär-
kes: Fredros, Rexed och Sältboda, trenne jernbruk
(se dessa ord). Socknen består af 24* mtl. och
har 5,160 invånare, på en areal af 71,165 tunnl.,

af hvilka 8,275 åro sjöar och kärr. Adr. Arvika.

(fnananaVå» annex till ör, beläget på Dalsland,

i Nordals härad af Elfsborgs län, 4£ mil N. från

Wenersborg, $ mil från Wenern. Sägnen om
kyrkans grundläggning förmäler, att tveaoe hus-

fäder, kämpar f med sitt folk drabbade tillsamman

vid höjden, Håmäjorna (liaates meridiennes) kallad y

då den ene, Gunnar* måste vika. Hunnen öfver

dalen till motliggande höjd fattade han ånyo stånd

och gjorde löftet, att bygga ett tempel. Han se-

grade oeh byggde. Kyrkan är af sten. I sock-

nen märkes tvenne säterier: Ekhoimen och Stake-

lund, hvilkas afkastning blifvit af framlidne krigs-

rådet Fryxell och dess äfven aflidna fru Langen-
sköld, anslagen till pensioner åt fattiga enkor och

fruntimmer inom Elfsborgs och Wermlands län,

samt till stipendier åt studerande i Carlstad, Up-
sala och vid Marieberg. Rostocks jernhaltiga hälso-

källa med badhus, är belägen på Hällans ägor.

Socknen innefattar 12 £ mtl. med 790 invånare.

Af dess areal, 4,235 tonni., äro 652 sjöar och
kärr. Adr. Wenersborg eller Åmål.

Guunantorp, säteri i Westergöthland. Se: Flo

socken.

Oannebcy frälse-egendom nära Gölbeborg. Se:

Fassbergs socken.

Guaaerud, jernbruk, beläget å frälsegrund i Al-

sters socken af Wermlands län, är anlagdt fora

år 1628, har 2 härdar och 500 skepptd privil.

årligt smide af köpt tackjern. Frälsesmidet är 45
skepp:d. Här finnes tillika spik- samt manufaktar-

smide. Hammarskatten utgöres med 4 skepp:d 11

lisp:d. Skeppningen sker på Götheborg. Ägare:
0. L. Geijer.

Gunnila* Den Bohuslänska folksagan vet att om-
tala en sköldmö eller drottning med detta namn,
hvilken skall bafva bott på Korsborg i Foss soc-

ken. Hon säges bafva varit så öfvermodig, att

hon en dag kastat en guldring i Gul 1marfjorden,

nnder yttrande, att det vore lika så omöjligt for

henne att blifva olycklig, som att återfå den bort-

kastade ringen; men följande dag träffades ringen

nti magen på en fångad fisk, och den öfvermodi-

ga drottningen angreps inom kort af en konung
Asmund och stupade i striden, hvilken bolls nti en

vik, som efter henne blifvit kallad Gunnila-vikeo.

Hon blef likväl hämnad af Fossbönderna, hvil-

ka falide konung Asmund i närheten af Foss kyrka.

Gunnilas graf visades länge på ha fsstranden, til

dess den forstördes af högbrytare, som der sko-

la funnit en guldring, den de likväl åter nödgades

lägga på sitt förra ställe; emedan de oroades af

oafbrotna nattliga spökerier.

Gunnila, drottning. Se: Bjelke , Gunnila.

tfnnnilbo, en socken, belägen i Skinska ttebergs

härad af Westmanlands län, Köpings kontrakt af

Westerås stift, 7 mil N.V. från Westerås, 4J
mil N. från Köping. Socknen skiljdes af konung

Johan III ifrån Odensvi socken och fick då namn
af Gunnilbo efter konungens gemål, drottning Gun-
nila Bjelke. Här märkes: Ftrna

y
Kedjebo, Bock-

hammars och KilUnghammars jernbruk (om hvilka

se dessa ord); Presthammaren , nedanför Kedjebo,

nppbyggdes 1Ö34; Ösierba, { mtl., blef 16a? ge-
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nom byte möt \ hemman i Tormambo antaget tfll

prestbord. Vidare har här fordom varit tveuae

stångjernsbamrar: en vid Näla hemman, »öder i

socknen, som uppbyggdes 1644, med t närd och

Odelades 1716, samt en vid Lindfors, som med
sin ena h5rd ödelades samma år. Socknen hör

till 3 kl. bonsist. Den innefattar 11 1 mtl. ocA

har 1,464 invånare. Af dess areal 46,633 tonni.

Iro 6,700 sjdar ocfa kärr. Adr. Köping.

CUranils kapell, drottning. Gunnila Bjelke,

konung Joban ITI.s gemål
, började anlägga ett ka-

pell, onder detta namn, i Upsala, inom de murar

som fordom omgåfvo de studerandes bollegiom.

Det blef likval aldrig fullbordadt; bvårföre hertig

Joban af östergöthland år 1614 tillät, att murar-

na fingo nedtagas till att förbättra Upsala hospital.

Ctanstltnejaur* Sådana, i detta ords vidsträckta-

ste bemärkelse, bvilka förmått så innästla sig i

regenternes ynnest, att de befaerrskat dem med ett

slags envälde, och genom dem landet, hafva va-

rit sällsynta i Sverige; men likväl icke saknats

mer bär ån annorstädes. De i historien mest be-

kanta, dels af detta slag, dels sådana, som åt-

njutit regenternes vänskap och mer än andra ut-

gjort deras dagliga sällskap, hafva varit: Mag-
nus Ladulås begge gunstlingar Peder Porst och In-

gemar Nilsson, hvilken sistnämnde isynnerhet retade

emot sig afunden och förtrytelsen; Magnus Smeks
och hans gemål, Blankas, bekanta gunstling Bengt

Algotsson, bvars ställning och öden bade temlig

likhet med den Spanske fredsfurstens; Margaretbas

älskling Abraham Brodersson, hvilken likväl icke

synes bafva atöfvat något särdeles inflytande på
statsangelägenheterna; Krrk XIV:s förtrogne Jöran

Persson kan icke utan skäl anses som en gunstling,

ehuru konungens ynnest för honom tyckes mindre

hafva bärflutit från enskild välvilja, än från öfver-

tygelsen om hans embetsmanna- sk ickligfcet. Chri-

stina hade väl åtskilliga, isynnerhet utländningar

,

oem hon hedrade med sin ynnest; men ingen som
man egentligen kan kolla favorit, om icke den

olycklige Monaldeschi, kand likväl först sedan

hon nedlagt regeringen. Magnus Gabriel De la

Gardie torde aldrig hafva varit hennes gunstling.

Carl XI hade väl embetsmän, til) bvfirka han hyste

tillit, men inga gunstlingar. Likaså bans son,

ty Piper och Görlt kunna ej fö denna benäm-

ning. Hos konung Fredrik stod Erland Broman i

mycken ynnest; bos Gustaf Til ansågs Armfelt för

den mest gynnade, och Carl Johan hedrade grefve

Magnu* Brahe mer än någon annan med sitt för-

troende ocb sitt umgänge.

Gflnteriberch, ClirlstoJTer von • af en Tysk

adelig ärt, hvilken skref sig till Gaugositz och Moi-

aekatz, född i LrHand, ernade först gå den lärda

vägen och ntgaf år 1639 en Historia Monarchia

Persarum; men utbytte sedan boken mot svärdet,

blef volontär 1641, och tjente upp sig genom alla

grader, så att han år 1663 var öfverste för Hal-

ländska regementet , och erhöll följande året natu-

ralisation såsom Svensk adelsman. Dog i början

af år 1679 såsom öfver-fcosrmendant i Narva ocn

general-major af infanteriet*

«%difL - 711

«uw*ä (Cucumis satfvus), en ettårig vtxt, hvilken

ursprungligen bårstammar från. Asien der den växer
vild; men som hos oss, likasom i de flesta Eoro-
peiska länder, odlas i trädgårdar, och hvaraf en
mängd arter förekomma, hvilka alla i godhet éT-
verträffa sjelfva stamplantan, den der ej sällan har
bäsk smak ocb taxerande egenskaper, i följd af
ett eget deruti innehållet ämne, hvilket uteslutan-

de tillhör denna växtfamilj. De förnämsta odlade

arter äro : Gröna slanggurkor, af 6—8 torns längd;

Krokiga slanggurkor, ofta 12 tom långa; men som
i växten erfordra mycken värme; Långa Åvila slang»

gurkor, 6—8 tums långa, goda i smaken ocfa vac-
kra tiH utseendet* (Slanggurkorna upptagas af nå-
gra såsom en egen art, onder namn af Cucumis
fluxuosus). Långa gröna och ordinära gurkor för

Hst, äro tidigare än de förra; Hosta och gröna
drufgurkor, 3 högst 4 tom långa, med 3—4 fruk-

ter tillsammans i klasen. Den senare sorten är ti-

dig; men kärnorna utveckla sig snart, bvårföre
de mest användas späda, isynnerhet till insaltoing.
Gurkor fordra i allmänhet varm samt god ocfa fet

jord, hvårföre de planteras på egna höga sängar*

kallade gurk-lister, bvilka anläggas emot solen ocfa

skyddas för kalla vindar.

Suitaf. Sedan den store Gustaf Wasa gjort det-

ta namn frejdadt, bafva antiqvarierne sysselsatt sig

med dess härledning, och emedan det åfven utta-

lades Göttaf, har man velat gifva det betydelsen

af Götbernes staf. Johannes Magnus, mindre väl

sinnad mot konungen, för reformationens införande

och indragningen af kyrkogodsen, kallar honom Go-
stavus eller Gostagus, och säger att det betydde
godstagaren. Han fick emellertid sitt namn helt

enkelt efter faderns morfader, Gustaf Tonessen
Sture, som var lagman i Uptend, äfvensom nam-
net långt före honom var ganska vanligt.

Gastar I, son af riksrådet Erik Johansson Wasa
till Rydbofaolm ocb Cecilia af Eka, var född på
sätesgården Lindholm d. 12 Maj 1490., kanske rät-

tare 1496. Han uppfostrades i sm fars morbrors
Sten Sture d. ä:s bof och vid Upsala akademi,
der han vistades från 1509 till 1514. Såsom barn

bodde han någon tid på ftaftnäs i Södermanland och

på Rydbobolm i Upland, på hvilket sistnämnde

ställe hans studerkammare ännu visas. Såsom gos-

se fästads han konung Hans uppmärksamhet vid

ett besök, som Sten Stnre gjorde bos honom på
Stockholms slott. Konungen lät kalla gossen till

sig, klappade honom på faufvudet ocb sade: "Ån
blifver du en man i dina dagar, om du får lefva."

Förutsägelsen gick i fullbordan. Hans första bragd

var vid Brännkyrka <se detta ord). Straxt deref-

ter fördes nan af den trolöse Christian fången tBl

Danmark, kom i September 1519 undan till Ly-
beck och i slutet af Haj 1520 till Stensö nära

Kalmar. Valdes i Wedstena till riksföreståndare,

d. 94 Aug. 1521 , och i Strängnäs till konung, d. 6
Juni 1523; införde Lutherska ttran i Sverige på
riksdagen i Westerås år 1527, kröntes i Upsala

1528, erhöll arfsrätt för sina manliga efterkom-

mande på riksdagarne i Örebro 1540 och i We-
sterås 1 544, samt dog i Stockholm d. 29 Sept. 1 560.
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Bens gemåler voro Catharina af Se4hseu-<La«e»~

borgs Margaretha Leycuhufvod och Catharina Stenr

boek. Af konungen i Frankrike pryddes han år

1543 med Sel Michaels-orden. Historien torde ej

känna någon, tom ned större rätt borit en kro-

na, i fall eaa aågoa kan saga» dortiU bafva haft

lika rått.

Omsåar II JMolf» Gustaf Wasas sonson och son

till Carl IX och dess aadra gemål, Christina, född

i Stockholm d. 9 Dec. 1594, ehuru hans födelse-

dag stundom flyttas till d. 20 Dec. efter aya sti-

len. Ständerna förklarade honom, på Linköpings

riksdag d. 19 Mars 1600, för Sveriges kronprins.

Den 12 Juli 1610 fick han titeln: hertig af West-
jnanland. Genom faderns död blef han koauog d.

31 Okt. 1611, och förklarades myndig på riksda-

gen i Nyköping d. 26 Dec. samma år. Kröates

i Upsala d. 12 Okt. 1617. Stupade i slaget Tid

Lutsen d. 6 Not. 1632. Begrafniogen gick ej för

sig förrän d. 22 Juni 1634, emedan det nya graf-

koret i Riddarholmskyrkan icke förr blef färdigt.

Hans gemål var Maria Eleonora af Brandenburg.

Var riddare af Strumpebands-orden, bvarmed han

pryddes af Engelske sändebudet Jakob Spens, i

lägret vid Dirscbau d. 23 Sept. 1627. Tvåhundra

år efter hans död firades hans minne genom en

högtidlig gudstjenst i alla Svenska kyrkor, och

hans lik flyttades i den sarkofag, som Gustaf III

låtit förfärdiga och som han först ämnade åt sin

faders stoft; men sedan bestämde åt Gustaf Adolfs.

Tvekande emellan de olika besluten, det ena dik-

teradt af den sonliga vördnaden och det andra af

vördnaden för den kolossala storhet, inför bvilken

hans faders konungsliga blef ett intet, lemnade

han saken åt framtiden , och denna afgjorde den som
hon borde. En annan hedersbevisning, ännu märk-
värdigare och troligen den enda i sitt slag, veder-

fors Gustaf Adolfs minne, då Tysklands protestanter,

genom frivilliga bidrag, uppreste ett monument öf-

ver den s. k. Schwedenstein , en sten af några ku-

bikalnars storlek, som en af konungens ridknek-

tar lärer bafva vältat till det ställe på Lutsens

falt, der det kongl. liket träffades. Det var ett

litet stycke utanför staden Lutzen, och man har

ledt vägen der förbi. Monumentet är af gjutet

jern och aftäcktes med många högtidligbeter d. 6
Nov. 1837. På facaden åt vägen står: "llier fel

Gustaf Adolph am 6 November 1632", och på de öf-

riga tre sidorna:
nEr fuhrte des Herrn Krie§

n
; "Gott

hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht , sondern

der Kraft, der Liebe vnd der Zuchl", samt: "Unser

Glaube Ut der Steg der die Wett ubertcunden hat.
n

Gustaf Adolf är den ende Svenske konung, som
man vanligen tillägger epitbetet: den Store.

Gustaf III» son till Adolf Fredrik, föddes i Stock-

holm, efter den gamla stilen, som då ännu begag-
nades, d. 13 Jan., men efter den nya d. 24 Jan.

1746, blef, igenom sin faders död, konung d. 13

Febr. 1771; men som han då vistades i Paris,

fördes regeringen af rådet till baes hemkomst d.

30 Maj, då han höll sitt intåg i Stockholm. Krön-
tes d. 29 Maj 1772 och instiftade dervid Wasa-
ordan. Utförde revolutionen d. 19 och 21 Aug.

år, hvarigenom regeringssättet förändrades

Sårad på maskraden i Stockholm d. 16 Mars och
död genom skottets följder d. 29 samma månad
1792. Dess gemål, Sofia Magdalena af Danmark.
Bar Ryska S:t Andre» och Alexander Newskys sam!
Danska Elefanter-orden. Stora och lysande egen-
skaper i förening med en varm fosterlandskänsla

kunna ej bestridas honom, och om hans land der-

af icke skördade all den nytta det bordt och kun-
nat, får sådant tillskrifvas dels de brydsamma om-
ständigheter, hvaruader han emottog regeringen,

dels bans förtidiga död, just då han troligen skal-

le dragit nytta af århundradets stora läror. Man
har förebrått honom snart sagdt alla möjliga fel,

bland andra slöseri. Saaaingen af denna beskyll-

ning kan inbemtas deraf, att år 1777 upptog riks-

staten en sammanlagd statsutgift af 4,661,274 R:dr,

men år 1788 steg den endast till 3,748,935. Den
hade således på dessa elfva år minskats med nära

en fjerdedel, ehuru han derander nybyggt stora

och lilla flottan, samt, utom andra byggnader, upp-
fört operahuset. Det sistnämnda år utbrustna kri-

get ökade naturligtvis statsutgifterna. Men efter

fredsslutet, då det visade sig, att en statsbrist

likväl forefanos, befallde han Liljencrantz, icke att

föreslå ökade utskylder, utan en minskning i ut-

gifterna, så att ingen statsbrist mera skulle äga
rum. Man har äfven påstått, att han började kri-

get för att derigenom betäcka sina egna skulder.

Härmed torde förhålla sig som med alla de öfriga

beskyllningarna. Det är bekant, att han för sm
person lefde högst tarfligt, att hans utgifter voro
de offentliga, hvari allmänheten deltog, att han
tillträdde regeringen med en riksskuld af mer än 10
miljoner, att stats-utskottet 1786 förklarade, det
riket icke blifvit med någon ny skuld belastadt un-
der de förflutna åren, att hans egen och drottningens

stat, utom bandpenningarne, icke uppgick till mer
än 220,770 R:dr, samt att i statskontoret finnas

att tillgå noggranna specifikationer för bvarje år

af både bofvets och statens utgifter. Men Gustaf
IH:s historia är ännu icke skrifven ; han har endast

funnit loftalare eller förtalare; eu bäfdateckuare
återstår för honom att finna. Hans skrifter finnas

samlade i sex delar. De förnämsta bland dem äro:
Åreminne öfver Torstenson, bvarmed ban vann Sven-
ska akademiens första pris; Personatierna öfver Adolf

Fredrik; theaterstyckena HelmfeUt , Siri Brahe, Dem
svartsjuke Neapolitanaren; en mängd bref, tal, o. a. v.— Hans son,

ttmstar IV Adolf, född i Stockholm d. 1 Nov.

1778, blef, genom faderns död, konung d. 29
Mars 1792; men nnder minderårigbeten fördes re-

geringen af bans farbror, hertig Carl, sedan ko-
nung Carl XIII. Han emottog den sjelf såsom (ull-

myndig konung d. 1 Nov. 1796. Förmäldes d. 31
Okt. 1797 med Fredrika Dorothea Wilhelmina af

Baden. Kröntes i Norrköping d. 3 April 1800,
hvarvid man anmärkte, att kronan skafde ett sår på
hans panna och att nan ej kunde rida kröning-
hästen. Revolutionen d. 13 Mars 1809 beröf-

vada honom regeringen, hvilket bekräftades d.

10 derpå följande Maj, då ständerna på rika-
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na
dagea i Stockholm förklarade boern oek km 1*
foriustige tbronen, oberoende af den alsägelse luta

ajelf gjort d. %9 Man. Do anslogo sedan åt bo-

ttom och hans familj ett årligt underhåH af 66,666

R:dr 3a sk. B:ko, dori inheriknode r&atoraa af

kaat egen förmögenhet; men kan sjelf emottog al-

drig aågot af deaaa nnderbållssemma. Kapitalet

derå atbotaltos 1823 med oa samma af 077,040

Ifcdr Hamb. B:ko. Dea 18 Mars om aftonen for-

dos baa till Drottningholm, oek sex dagar te-

Bars derifrån till Gripsbolm, bvarest baa qvar-

Mof till December måaad samma år, då baa for-

skades till Cartskrona oek derifrån på en fre-

gatt till Stralsaad. År 1810 låt baa skilja sig

rid sin gemål, reste sedan, under namaet öfver»

$te Gustafsson, omkring i Tyskland, oftast allde-

les ensam utan någoa betjening, lefde ganska spar-

samt oek vägrade att emottaga något understöd af

sina slägtiagar. Dessa måste, för att skydda bo*

aosn mot brist, vidtaga den etvågea, att på alla

ställen, der baa vistades, tillsäga, att man skalle

loarna koaom allt kvad han beböfde för do billi-

gaste priser och att skillnaden sedan skulle af dem
godtgöras. Han sjelf märkte aldrig denna ädelmo-

diga list. Han afled i S:t Gallea d. 7 Febr. 1837,

i aitt 59:de års ålder. Liket fördes till godset

fiiekkorn i Mäkren, tillhörigt hans son prins Gu-
staf, till dess ett praktfullare monument skulle hin-

na bli färdigt. Gustaf Adolfs största olycka var

den tid bvari han lefde, bvilkens betydelse baa ej

förmådde fatta, hvars händelser baa trodde sig

kunna leda eller motstå, oeh för hvilka han var

för stolt och för ärlig att vilja gifva vika. Haas

inre styrelse förtjenar i många hänseenden be-

röm; bans rättvisa, ordningssinne ocb sparsambets-

anda äro allmänt erkända; mea hans fel var att

blanda sig i en utrikes politik, bvartill han ej var

tvungen, och dertill han saknade all förmåga,

äfvensom tiU att föra krig. Hade kan förstått

tygla sitt hat mot Napoleon, så skulle kaa blif-

vit en lycklig konung, och hade han fått qvar-

stanna på thronen tre år längre, skulle en glans

af storhet bafva omgifvit bans namn, i stället för

modlidande och missaktning.

ttMiaf, soa af Carl Vill Knotsson oek hans an-

dra gemål Catharioa, dog, liksom alla Carls sö-

ner, i sin späda barndom.

dsaotaf» Erik XlV:s andre son med Catharina

Månsdotter, föddes i Stockholm d. 28 Febr. 1568;

men döptes ej förrän d. 9 Juni, fyra dagar efter

moderns förmälning med konuugen, då kan sålun-

da kunde döpas såsom äkta soo och thronarfviag.

Deaae olycklige prins, öfver hvars dopfunt mot-

gångarnes moln rodaa sammandrogo sig, förfölj-

de* sedan af dem under hela sia lefnad. Han var

blott sja månader gammal, då hans far aedsteg

från thronen i fängelse, bvarest sonen stundom fick

bosöka honom i modems sällskap; mea då miss-

nöjet med Johans regering väckte deltagaade för

Erik, samt åtskilliga sammansvärjningar yppades,

började Johan frukta för den 6-årige gossen, i

hvilken en krooprotendeat möjligen kunde uppstå,

ock skickade en af sina tjeaare att mörda bo-

ttom. Desme* stoppade kmarna* i oa säck och bar
koaom it åt Södermalm, att der förrätta mordet;
men möttas under vägen af en Spärra, som måse-

Wttkte bördan* beskaffenhet, tvang betjänten alt

öppna säcken, igenkände sia fordan konungs soa
ock skickade honom ut till Polen, der kaa läror

blifvit appfostrad bos Jesuiter ock antagit kntho*-

ska läran. Det dröjde länge, innan kana snor

oek syskon fingo veta kvar kaa vistades; då
do erforo det, skickade de honom något under-

stöd. Detta kom stundom icke rigtigt fram; Gu-
staf råkade härigenom ofta i dea största torftigkot

ock måsse osa nätterna förrätta allehanda betjent-

sysslor på det värdshus, der han bodde, för att få

egna dagarne åt sina studier. Häri gjorde han så

stora framsteg, att baa, utom modersmålet, tala-

de Italienska, Fransyska, Tyska, Polska, Ryska ock

Latin; men isynnerhet ögnade han sig åt kemien

och var deri så utmärkt, att maa kallade honom
den andre Pnracelaus. Vid Sigismunds kröning i

Polen, begaf han sig till Kråkan, förklädd som tig*

gare, igenkändes der af sia syster Sigrid, som fanas

bland hofstaten, och fick af henne någok under-

stöd, hvarmed han besökte Tyskland. De aalägg-

ningar, kvilkas medelpunkt han blef, utan allt eget

deltagande deri, ocb hvilka åsyftade att rubba

tbrooföljden i Sverige, gjorde honom till föremål

för fruktan ocb förföljelser, till dess han slutligea

af den godsinte Sigismnod erhöll inkorasten af ett

abbotsstift. Samma planer förskaffade hans senare

lefnadsår ett litet återsken af den glans, som om-
gifvit hans vagga. Ryske tsaren kallade honom
till sig år 1599, lät emottaga honom med furst-

lig prakt ock lofvade honom sin dotter, Axinia,

till gemål. Detta skedde emellertid för att förmå

honom att antaga Grekiska läran ock fordra Finland

ock Lifland såsom sitt fädernearf, då en Rysk kär

skulle understödja hans anspråk. När Gustaf lik-

väl icke ville förråda sin tro ock sitt fädernes-

land, byttes välviljan i ovilja; tsaren lät kasta

honom i fängelse, der baa qrarhölls flera år, ocb

slutligen nnvisade han honom den lilla stadea Kasssa

till vistelseort. Här dog han år 169?, och begrofa

ganska torftigt i ea björkland, emedaa befalkaf-

varea i staden undansnillat de penningar tsaren

skickat till hans begrufnieg. Han skull bafva va-

rit af ett ganska mildt lynne, blygsam och utaa

ärelystnad. Blott en enda gång fick han återse

sin moder, då hon besökte honom i Revel, eme-
dan det nekades konom att komma till Sverige.

Mor ock son hade då icke sett hvarandra på %2 år.

Det berättas, att ban varit tre gånger gift; men
sådant är obestyrkt.

Omatar, son nf Carl XI, föddes i Stockholm d. A
Juni 1683; men dog d. 15 April 1685.

SBmatmft en socken, belägen i Säthers fögderi af

Stora Kopparbergs län, Stora Tuaa kontrakt af

Westerås stift, 3 mil S. från Falun. Socknen hör-

de fordom, under namn af Eaebacka kapell*1**» ****

Tunn församling; mea> är nu ett eget regalt po*

storat, af 2:dra klassen, uppkalladt efter konung

Gustaf III. Förnämsta vattendraget i denna lilla soa»

kon år Dal-eJfvea, kvilkon flyter midt igenom dan-
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samma oéh delar sodnm i tveune nästan Kka it*»

ta delar. Mitt i socknen bildar den att feH, des

«. k. Wobecksforsen. På flere stäMea träffar nan
djupa dalar, utskurna af fordaa vattudrag. Efter

undergånget storskifte innehåller socknen 7^668

tonni, åker och äng, bvilka fördelades i 3*5 besu-

tenheter, mellan i%0 beso tne och 343 obesutne

åboer. Till denna ortens tidigare bebyggande slä-

tar man af den år 1725 mellan Grofby och Nag-
larby öppnade ättehög, hvari fanns en kraka med
öfverlagd stenhäll och fylld med benskärfvor och

aska. Allmogen i denna socken forvä rfrar sig år-

ligen en ansenlig biförtjenst, genom fors)ing af

spannmål och köpmannavaror ifrån Westerås och

Gefle, samt landskapets alster till dessa ståder.

Kyrkan är uppförd af sten med torn, och har ett

Tackert läge ej långt från Dal-elfven. Den är prydd

med altartafla af Hörberg, föreställande Kristi

himmelsfärd. — Socknen innefattar 50 1|- mtk
och har 2,322 invånare på en areal af 13,377

tunnland, af hvilka 1,500 äro sjöar och kärr.

Adr. Sälber.

CtutftaC* en socken-församling, belägen i Wemmen-
högs härad och kontrakt af Malmöbos län och Lands

stift, 2 } mil O.S.O. från Malmö, 3£ mil V.N.V. från

Ystad. Församlingen, hvarunder Dörringe och Lem-
meströ kyrkor blifvit förenade till ett patroneK pa-

storat af 3 kl., bar egen kyrka, som grundlades

d. 12 Ang. 1783, samt byggdes på gränsen af

förenämnde socknars område och bär namn af Gu-
stafs kyrka. Här märkes: Börringe kloster (se det-

ta ard), hvars ägare har patronat-rätt till försam-

lingen; Norra Börringe, 2 ml).; Södra Börringe,

4£ mtl.; Lemmeströ, 5£ mtl., samt säteriet Haf-

gård, 1 mtl., brakas noder Jordberga sätesgård, i

Kjellstorps soeken, tillhör landsböfdingen friherre

von Nolckens arfvingar. På Hafgårds ägor anträffas

anno ruiner efter ett i fordna tider här beläget

slott, uppfördt på en ö i den å ägorna befintliga

Hafgårdssjön, bvilken skall vara ovanligt djup.

—

Socknen innefattar 30 % mtl. och bar 1,932 invå-

nare på en areal af 11,895 tonniand, af hvilka

640 äro kärr och sjöar. Adr. Malmö.

Gnitaf III» kyrka. Se: secknarne Svennevad

och Norra Wk
OtMtar Adolf, kapell -församling, annex till Ha-
bo socken, belägen i Wartofta härad af Skaraborgs

län, 2 mil N.N.V. från Jönköping. Kapellkyrkan

stod förut vid hemmanet Stora Fiskebäck, nära

Bomaåns inlopp i Wettern, ytterst vid östra grän-

sen af församliogen, och kallades då Fiskebäcks

kapell; men blef år 1780 flyttad till det 1 mil der-

ifråo belägna hemmanet Lilla Flytteryd, och er-

höll namn efter dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf.

Den är en korskyrka, byggd af ypperligt furutim-

mer, hvilken, ehuru kyrkan kan antagas vara $00
år gammal, icke visar minsta tecken till röta. En-
ligt en i orten allmänt gängse sägen, skall första

anledningen till uppbyggandet af Fiskebäcks kapeH
hafva varit ett noder sjönöd på Wettern gifvet

löfte af ett rikt och förnämt fruntimmer, att, om
hon undkom med lifvet, bygga en kyrka på den

strand, der hon blefve fraiaad, samt &tt bon blifvit

Ur lord i land. Den af bonne uppförda kyrkan

skall hafva varit af ek. * Genom oförsigtigbet si

vallhjon, hvilka för nära intill kyrkan antändt bål

of ris, nedbrann denna bel och bållen, omkring år

1623. Kort tid derefter bade en ny kyrka blif-

vit påbegynt längre bort. Föt dess fullbordan-

de inträffade hinder, dem man nu icke känner;

men hvilka allmogens vidskeplighet lätt förkla-

rar genom den anmärkningen, "att kyrkan icke

ville upp på det stället." Man öfvergaf der-

fore den nya platsen och bebyggde åter den förra.

I denna socken märkes: Tumbäck, 1 mtl. säteri;

Ptytleryd, frälsehemman; Nedre Starrbäck Nolgårdeu,

1 mtl. krooo-donationshemman , med dertill höran-
de laxfiske. Den 13 Juni 1789 gillade Koogi.

Maj:t det af kammar-kollegium d. 29 Mars 1787
meddelade beslut, att besittningsrätten af detta

hemman borde innebafvas af oförsörjda och torf-

tiga fruntimmer af bäradshöfding Edmans efterkom-

mande arfvingar. Sextio qvarnar, dels tull-, dela

busbehofs- och sågqvarnar äro beviljade i denna

socken. Den bar 1,256 invånare. Dess areal och
hemmantal upptages jemte modersocknens. Adr.

Jönköping.

Gustaf Adolf* annex till Åbos, beläget i Willnads

hårad af Christianstads län, 1 mil O.S.O. från Chri-

stianstad, 1 mil från Åhus och hafvet. Socknen
innefattar 9£ mtl. och har 480 invånare på en

areal af 2,453 tonni., af hvilka 949 äro sjöar och
kärr. Adr. Christianstad.

Gustaf Adolf, kapell-församling, är annex till

Ekshärad socken i Elfdals härad af Wermlands lin,

beläget 10 mil N.N.0. från Carlstad. Här märkes:

Gustafsfors , Geijersholmi och Ufvanå jernbruk (se

dessa ord), samt Uddeholms-hyttan och Ulles-hyttan,

Socknens längd är omkring ö mil, dess bredd *
mil. De fattiga underhållas af Uddeholms bolag,

som äger nästan hela socknen och äfven tillsätter

kapellpredikant. Allmogens hufvodsakliga arbete

är kolning och körslor. Dess klädedrägt: en grå
långrock af hemgjordt vadmal. Socknen innefat-

tar endast 6 J mtl.; men bar 1,658 invånare. Adr.

Carlstad.

*3ustar Adolfs kyrka är gemensam för Wasen-
da och Naglems socknar i Wäne härad af Elfs-

borgs län.

Gustaf Adolfs kyrka på Grafverna i Åskams
socken af Bohus län. Se: Kongshamns kapell där-

städes.

ftustaT Frans Oscar» hertig af Upland, son HH
konung Oscar I och dess gemål Josefina Maximi-

lians Eugenia, född d. 19 Juni 1827.

ttustafu eller KalleUaeks kalla, belägen \
mil från Götheborg i örgryte socken uti en sand-

backe, 100 alnar öfver vattenytan. Ifrån denna
källa anlades på stadens bekostnad, af br. Black*»

wood från Skottland, år 1793, en vattenledning,

hvarigenom G$tbeborg blef försed t med godt vol-

ten ifrån trenne allmänna vattentappningsställen

*

nemligen vid Kongsporten, domkyrkan och stora

torget. Vid källan står en marmorsten med inskrift,

i anledning af konung Gustaf Illrs besök derstidesx,

oeh favaraf don orhöll sitt namn.
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ChutefMtenrt en egendom, belägen på Wermdön,
t J mil landväg sant 3 mil sjöväg fråo Stockholm,

dU en utmärkt vacker inkl vid en vik af Salt-

sjön. Egendomen, med underlydande hemmas, ut-

göres af 3 4 mtL frähe-såteri, med betydlig skogs-

tillgång. GuMiafåöergs porsfau-fabrik på egendomen
Gustafsberg, började anläggas 1827, ocb kan nn
anses vara nti fullständigt skick. Den har en folk-

mängd af 350 personer, hvaraf 220 för hvarje

dag äro sysselsatte nti verkets olika arbetssalar.

Har egen kyrka och prest, som tillika är lärare

nti fabrikens lankasterskola, hvarest lemnas under-

visning åt angefar 70 barn. Egen läkare finnes åf-

ven på stället. Tillverkningen af porslin uppgick

1845 till ett värde af 230,000 R:dr. Förbindel-

sen med Stockholm onderhålles dagligen bela året

,

så länge sj$n är fri från is, genom ett fabriken

tillhörigt ångfartyg. Egendomen besökes årligen

af 3 till 4 fartyg från England, hvarifrån bemtas

alla råämnen, bvilka begagnas för porslins-tillverk-

ningen. Så väl fabriken som landtégendomen äges

af ett bolag.

Gutsrfberg, En fjerdedels mil söder om Udde-
valla ligger, i en af Bohusläns mest romantiska

nejder, den berömda badorten och uppfostrings-

anstalten med detta namn. Ännu år 1772 ett oan-

senligt länderi, benämndt Baggelofta, erhöll stäl-

let då, genom ett ädelt pars oegennyttiga upp-

offring, sin nuvarande bestämmelse. Detta par var

grosshandlaren t Uddevalla Anders Knape och hans

fru Christina Hegardt, hvilka, sjelfva barnlösa,

skänkte hela sin betydliga förmögenhet till en upp-

fostringsanstalt f5r fattiga, värnlösa barn. Denna

inrättning erhöll namnet Gustafsbergs bambus, och

är, genom sin kloka anordning, sin goda förvaltning

och den väsendtliga nytta den åstadkommit, att räk-

na bland de bästa och vackraste , så väl som bland de

ansenligaste välgörenhets-stiftelser vårt land äger.

Stiftelsens verksamhet är bestämd genom testators

uttryckta vilja och ett reglemente af 1782. Här

underhållas 25 gossar, från 8 till 10 år till 16

års ålder, bvilka bo på stället ocb undervisas uti

Latin och lefvande språk, historia, geografi, artih-

metik, musik och ritning, m. m. Efter inbemtade

kunskaper i dessa ämnen, ocb försedda med en an-

ständig utrustning, utgå ynglingarne såsom lärlin-

gar i något praktiskt yrke, en och anoan äfven

för att besöka gymnasium och akademien. Under-

visningen besörjes af en prestvigd lärare, bvilken

är tillerkänd rättigheten, att, efter 7 års tjänst-

göring på stället, uppforas på förslag till pasto-

rat. Stiftelsen meddelar dessutom, under namn af

gratial, en årlig uppfostriagshjelp af 16 R:dr 32

ak. B:ko till 70 fattiga barn, emellan £ och 12

år, samt en lika summa till 25 andra, bvilka,

under namn af pensionärer, äro inackorderade bos

välkända personer på landet. Omkostnaderna här-

för utgå af stiftelsens fonder, hvilka utgöras af

säteriet Gullmarsberg, med underliggande gods* i

Skredsviks socken, Gostafsberg med tillhörande

jord och inrättningar samt ett rörligt kapital af

nära 80,000 R:dr B:ko. Det hela är stäldt under

en styrelse, benämnd Barnhns-direktionen och be-

stående af Uddevalla stads 14 äldste, noder oasV
förandeskap af en direktör, som utses bvart tredje

år. — Gustafsbergs saltsjöbad hafva varit kända i

redan 70 år; men dess lysande tidpunkt begyute

först med 1814, då ett par större badsus uppför-

des härstädes, hvilka ännu begagnas, och i snygg-
het och beqvämlighet lossna ingenting öfrigt att

önska. I senare tider äro ett par flytande has-

siner här anskaffade för kalla bad, ocb inredde

med mycken ändamålsenlighet. Såsom badort be-

traktad är Gustafsberg den trefligaste och vac-

kraste i riket, äfven om vattnets sälta är mindre

än i Strömstad och Marstrand, och har derföre

allt ifrån sin anläggning varit lifltgt besökt. Ibland

kongliga personer, som hår sökt återvinna sin hetsa

är f. d. kronprinsen Gustaf, som år 1804 och ko-
nung Carl XIII, hvilken 1814 vistades på detta

ställe. Gustafsberg äger oek en förr mycket an-

litad helsokälla, hvars brunnssalong, jemte en Carls-

bader-inrättning och ett vackert societetshus, til-

lika med flera paviljonger, äro uppförda i den skö-

na parken. Denna källa, som innehåller den star-

kaste mioeralbalt , var känd redan på Linnés tid och
undersöktes af honom. Numera begagnas den af få.

dmntttfabrak » pappersbruk i Sköfde socken af

Elfsborgs län, har obetydlig tillverkning.

ttssetarsoliftld* Abraham, hette förut Hel»
llchius, son till kyrkoherden i Allerum och Fle-

ninge i Skåne, ocb född d. 6 Jan. 1723; gkk
vid 18 års ålder i krigstjeost, såsom volontär vid

kronprinsens regemente, blef 174? fandrik och
175» kapi ten. Erhöll Svärds-orden 1767. Han
hade vunnit Gustaf lll:s uppmärksamhet, hvil-

ken satte till benom det förtroende, att ban in-

vigde honom i sina planer och uppdrog honom en

icke obetydlig del af deras verkställighet. Såsom
kommendant i Cbristianstad visste han der för-

värfva både officerares, soldaters ocb invanarenas

tillgifvenbet, deltog uti och underblåste deras miss-

nöje med det rådande regeringssättet ocb ständer-

nes usla förvaltning. Den 12 Aog. 1772 tillställ-

de han ett slags uppror i Skåne, instängde sig i

Christianstads fästning, uppsade ständerne all tro

ocb lydnad, och förklarade sig vUja emottaga be-

fallningar endast af konungen. Afsigten var blott,

att lemna hertig Carl (hvilken, under förevänd-

ning att möta sin från Preussen hemkommande mor,
nedrest till samma landsort), tillfälle att samman-
draga trupper, hvilket annars ej kunde ske, utan

ständernes bifall. Nu ursäktades åtgärden af det

ntbrustna upproret, som genast borde qväfvas

med vapenstyrka. Underrättelsen härom väckte

mycken ovilja hos rådet, hvilket anbefallde stränga

åtgärder mot de upproriske; men emellertid verk-

ställde Gustaf 111 sin revolution, ocb i stället för

det straff, hvarmed den s. k. upprorsstiftaren blif-

vit botad, belönades nan nu, för sin vigtiga tjeest,

med adelskap, bvarvid han, till minno deraf, astog

namnet: Guttofscköid , blef Öfverste i armén, följande

året chef för regementet, som no benämnes konun-

gens eget värfvade regemente, sedermera general-

major och general-löjtnant; tog afcked 1792 och

dog den 26 Oktober samma år.
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-4N»t*fMo«*Bfe>» Brita», en boadhttBtra iBögtyc-

kan i ÖstergötMand, väckte omkring Ar 1818

—

1849, någon uppmärksamhet genom sina s. k. up-

penbarelser och sina försäkringar om Bottaaryds

Ullas endergöraade kraft. Denna Tidskapelse for-

dunstade likväl snart åter.

nassetefertemt jernbrok, telaget i Torrskogs soc-

ken i Dalsland på Wermhtnds-gränsen vid vestra

Sillens utlopp i Lelången. En hälft af braket bör

till Blomskogs socken af Wermland. Bruket har

% härdar och 900 skepprd privil. årligt smide af

eget tackjärn, hvaraf bammarskatt otgöres med 9

•kepp.d. Här drifves stål-, spik* och annan ma-
nufaktursmides-tillverkning. Braket skeppar på
Götheborg och äges af intresseaterne i Gnstafsfbrs

bolag, bvilket äfven är ägare till Gammelkroppa
och Lennartsfors jernbrak i Wermland. Dispo-

nent: frih. W. Stjernstedt. Smidesstämpel : GF.

RF. Bistämpel: EKMANS PATENT.
Gustaferors jerribrek, beläget å frälsegrnnd i

Gnstaf Adolfs socken af Wermlands län, hör till

Uddeholms-verken. Braket är anlagdt år 1746,

har 4 härdar och 2,070 skepp:d priv. ärligt smi-

de af eget tackjern. Frälsesmidet ntgör 270 skepprd;

hammarskatten är 1 8 skepp:d. Skeppar på Göthe-

borg. Disponenter: J. Wsern och C. G. R. Geijer.

&ustaftTors, pappersbruk, i Pjetteryds socken af

Kronobergs län, anlagdt af framlidne kap iten Gu-
staf Cavallias. Hit höra £ mti. rosthåll, färgeri,

2 qvarnar och såg.

Oustafflrora, manufakturverk. Se : Heatlety socken,

tutar» slussar vid Brinkebergs kalle. Se detta

ord och Carhgraf.

Gustafsvik • säteri, f mil från Christinehamn, har

ett vackert läge vid en vik af Wenern. Här är

trädgård, växtbas m. m.

4tastavtaoska papperen kallas den samling af

historiska urkunder, som konung Gustaf III för-

ärade till Upsala universitet, med vilkor att den

förseglade kista, bvari skrifterna förvarades, ej

skulle få öppnas förr än femtio år efter hans död.

Detta verkställdes, då jemnt femtio år förflutit, den

29 Mars 1842, och kistan befanns innehålla en stor

mängd större och mindre förseglade packor, till en

del af mindre vigtigt innehåll, men en del äfven

af intresse. Handlingarne bestå dels af bref till

konungen och andra personer, samt äfven, ehuru

till mindre antal, af bref ifrån honom, dels af

hans egna uppsatser af historiskt, politiskt el-

ler vittert innehåll, dels otk af offentliga hand-

lingar. Den första klassen innehåller en brefvex-

ling, och der framträder en stor del af hvad Eu-
ropa hade lysande och snillrikt, talande skämtets,

snillets och förtrolighetens språk. Der finnas likväl

•bref äfven af ett hemskt och sorgligt innehåll,

såsom de, hvilka vexlades emellan konung Gnstaf

och hans mor, under den spänning, som ägde rom
dem emellan. Bland utländska regenter anträffas bref

från Fredrik den Store, kejsarinnan Catharina, ko-
anng Ludvig XVI, m. fl., och ibland enskildta per-

soner möta Voltaire, Harmonte), Vergennes, her-

tigen af Choiseul, samt flera snillrika frantimmer,

på bvilkas brefvexltng konungen satte ett start

fcrde. taehåJlét är Ull en del endast i^ett Ml
märkvärdigt, nemligen såsom en trogen bild af ti-

dens seder inom de Mgre kretsarne. Bland de

inhemska bréfskrilVarue förekomma skalden Greats,

Tell, Sehröderneim och Annfel t, m. fl. Ibland

konungens egna uppsatser finnas baas, såsom kron-

prins, påbegyntta memoirer, hans planer till en

regementsförändring 1768, ett utkast Ull Wasa-
huseU historia, likaså det första utkastet till ope-

ran Gastaf Wasa, m. m. Bland statsskrifterna för-

varas ett egenhändigt utkast till 1772 års rege-

ringsform m. m., samt en mängd diplomatiska no-

ter, bref, instruktioner, jemte förslag och betån-

kanden, inlemnade af embetsmän till konungen; äf-

ven enskildta besvärsskrifter, rättegångshandlingar,

t. ex. i tvisten emellan konungen och furst Hes-

senstein om Ekholtnsund, slutligen ä£ven uppsatser

af ett intresse för ögonblicket, såsom förslag till

ooremonieller, kostymer, m. m. vid högtidligheter

på hofvet. Några utdrag af dessa papper iro re-

dan meddelade i tryck af professor Geijer. Den

stora massan deraf hvilar i Upsala universitets

förvar, ordnad och häftad, tillgänglig för Wif-

vande forskare.

OastorAT* Johan Daniel, stadsläkare i Skara

,

född år 1769, död år 1814, har utgifvit en Em-
beisberdttelse , införd i Läkaren och Naturforskaren.

»lim, mässings- och jernhruk, beläget i Rin-

garoms socken af östergötbiands län, 2f mil från

Söderköping. Messingsbruket är anlagdt af Henrik

de Try, vid Gusums-å på Gasoras skattehemmans

ägor, hvilket omkring år 1653 såldes till honom

af en löjtnant Sv. Jonsson. För messingsbruket

utfärdades privilegium år 1661, hvilket förnyades

år 1663 af drottning Hedvig Eleonora för Q.
Roquett Hägersteiner. De Try och hans svåger

Hub. De Bescbe hade redan år 1663 här anlagt

ett jernbruk med masugn till styckgjuteri ; men
hvilket ödelades i den mån messingsbruket tilltog,

och raserades alldeles år 1665. Efter De Trys

död kom bruket i lägervall , och hemsöktes af våd-

eld år 1677, då 4 brännhyttor och 16 ugnar la-

des i aska. Efter den tiden var bruket deladt

emellan tvenne ägare och däribland en Clerck,

Cronström, Ekehjelm, Steinbaas, Wittfogel, Sehnridt

och Spalding, till dess år 1724 fruarna Sofi SpeJ-

ding och Märg. Westerberg tillhandmde sig ena

hälften af Gusum, hvartill sedermera lades andra

hälften, som år 1736 inköptes af deras stereons.

Sedan den tiden har Gusums egendom oafbru&et

tillhört Spaldmgska, nu Spaldenereutzska och We-
sterbergska slägterna, intill år 1812 då den först-

nämndes hälft inköptes af enkefru Westerberg och

dess son E. W. Westerberg. År 1742 anlades

här mässingsbruk och en knappnålsfabrik, och år

1762 ett jern- och stål-manufaktur-verk, samt år

1757 ett nytt nålmakeri. Til) messingsborednan-

gen äro vid bruket 2 brännhyttor med 4 agnar,

1 skär- och 1 valsverk, 1 trådbytta, 1 gallmej-

qvarn, 1 torkugn och 1 stamp. KnappnJdsfisJm-

ken bar stor tillverkning. Till nålarnas slagning

användes barn och qvinner, 40 å 60 till antalet.

För jentittverkningen är 4 härdar, privtfegieaade
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•r 1821 , för 1,450 skepp:d årligt smide, af eget

tackjern , som skeppas på Norrköping eller Stock-

holm, och hvaraf bammarskatt utgår med 14 skepp:d

10 lisp:d. Fabriken tillika med braken sysselsät-

ter omkring 400 personer. Privilegier på knif-

fabriks anläggning erböllos år 1760; men nedla-

de* 6 år derefter, såsom ej lönande. Egendomen
är prydligt bebyggd, bar park, trädgård, m. m.
I anseende till brukets aflägsna läge från socken-

kyrkan, erhölls år 1668 tillstånd, att på stället

bygga ett kapell, och år 1731 beviljades uppfö-

randet af en kyrka, med rättighet att antaga en

bruksprest. Kyrkan kallades fordom Gudshem*

kyrka, hvaraf stället troligen fatt namn. På bru-

kets ägor äro 2 tegelbruk, 2 mjölqvarnar och 1

såg. En pestkyrkogård har fordom funnits här.

Gusom äges nu af intressenter och disponeras af

C. Ekenstara. Jernbrukets smidesstämpel visar ett

G med ett W inuti, inom en cirkel.

Guta*. Ett bref af år 1434 nämner balf sjette

hundra mark, och tolf mark i "svarta Guta, fyra

Gutas för ören, som gäfve och gängse voro i

östergöthland", och "sexton goda ocb gefva svåra

Ångelska Nobela
r
, hvar Nobel räknad för "tio mark

i Gutniska penningar", samt tre hundra tunnor smör,

hvar tunna räknad för
n
10 mark i Gutniska pen-

ningar, fyra Guta i öran." Dessa "svarta Gutar"

voro Gottländska kopparpenningar; ty "bvit", el-

ler som man i senare tider utsäger ordet, "vitten",

var silfverpenning, på Latin olbus. I motsats till

dem fick kopparmynt namn af "svarta penningar."

I ett salubref af år 1437, således blott tre år

yngre, än ofvannämnde bref i bvilket svarta gu-

tarne nämnas, förekommer, att tre åttingar jord

i Östergöt bland, nemligen i samma landskap, der

gutarne äfven voro gångbare, såldes för 35 mark
Svenska penuingar, "swa at halfnionde rok:r gör

en lödhoger mark silfver." På en mark Svenska

penningar räknades i Stockholm 8 öre; således

voro 68 ören lika med en mark silfver. Om då,

enligt nämnde salubref, antages 8j- mark pennin-

gar, eller 68 ören, för en mark fint silfver, så

svarade deremot 272 gutar och således 34 gu-

tar i det närmaste emot en Svensk riksdaler

silfver under Gustaf III:s tid, enligt Hallenberg.

Efter 1453 års myntordning skulle alla Guttniske

eller Gotniska, både gamla och nya, gälla för

en Svensk örtog. Gutniska myntet försvann efter

4530-talet

dntenbergika atiftelaen till understöd för be-

höfvande och orkeslöse boktryckeri-konstförvandter.

När boktryckeri-konstens fjerde jubelår firades i

Stockholm, den 5 Juli 1840, tillkännagaf societe-

tens ordförande, herr kansli-rådet Wallmark, att

boktryckeri-konstförvandterne sammanskjutit 666
R:dr 32 sk. B:ko till en fond för en dylik stif-

telse, och att societetens ledamöter för samma än-

damål velat bidraga med 1,333 R:dr 16 sk. B:ko.

Derjemte bade konung Carl Johan ökat fonden med

1,000 R:dr och dåvarande kronprinsen., Oscar, med
500 R:dr, hvarförutan H. K. H. skänkte stiftelsen

inkomsten af andra upplagan af skriften : "Om straff

. och straffanstalter", hviiken utgjorde omkring 900

R:dr B&o. Genom intressemedel på atlånta pen-
ningar och konstförvandtskapets årliga bidrag äger
stiftelsen för närvarande ett kapital af nära 6,000
R:dr B:ko. Den ofvannämnde festen bivistades af

IL K. H. kronprinsen, och den äldste af societetens

ledamöter (se: Deiéen, Carl) pryddes dervid med
Wasa-orden.

Gutorsky, Henrik, var född på godset Wel-
kegouti, nära Grodno, år 1685, blef underofficer

vid ett af Carl XII år 1706 i Polen npprättadt

Wallacbiskt regemente, bivistade de följande årens

fälttåg och blef fången vid Pultava, Förd till Si-

birien, bevakades han med mindre strängbet, fick

låna en summa penningar af en Engelsk köpman,
idkade dermed en liten handel, understödde med
dess afkastning flere Svenskar, hjelpte några af

dem på flykten från Archangel, flydde slutligen

sjelf derifrån och kom till Sverige år 1720. Här
fick han löjtnants fullmagt, med tvenne soldatlö-

ner, en ringa vedergällning för hans redlighet ock
utmärkta tjenster; men hvarmed han likväl måste
låta sig nöja ända till år 1 742 , då han fick fän-

driks indelning vid Kymmenegårds regemente. Un-
der detta års Finska krig förlorade han, genom
fiendens härjningar, ej blott hela sin egendom,
ntan äfven sin hustru ocb sina två döttrar, bvilka,

räddade i blotta linnet och skickade till Stock-

holm, dogo der genom följderna af de lidanden

de utstått. Först 1759 fick han stabskapitens in-

delning vid Nylands infanteri, sedan vid Öster-

bottens regemente, tog afsked derifrån 1760-, lef-

de ännu i 24 år, i en nöjd och frisk ålderdom,

älskad och aktad af alla och dog först 1784,
troligen den äldste af alla Caroliner, emedan han

sålunda hunnit till 99 år. Hans söner adlades 1772,
fingo afsked med öfverste-titel ocb blefvo riddare

af Svärds-orden.

duttorin (mytboL). En son till koning Gjuke

och halfbror till Gunnar, Högne och Gudrun. Det

var ban, som, på Brynhildas uppmaning, mördade

Sigurd Fafnersbane och hans treårige son, Sig-

mund. Men Sigurd ägde, efter erhållet sår, änna
nog styrka, för att fatta sitt oförlikneliga svärd

Gram, och kasta det efter sin mördare, så att

det högg honom tvert af. På detta sätt omkom
Guttorm.

GuMorm, en naturlig son till Birger Jarl; dog
år 1276.

Guttorm örtmadnrston 9 vanligtvis kallad

Guttorm Jarl» bördig från Jemtland, är den

förste som i Svenska historien uttryckligen nam-
nes med tillägg af denna titel. Härmed far ej

förstås, att han varit den förste jarlen; men san-

nolikt är han den förste, som ensam innehaft

detta höga embete, hvilket, eller åtminstone titeln

deraf, förut stundom förlänades flera på en gång.

Han utsågs af Erik den Helige till dess jarl, ock

Sher. Rosenhane tror, att ban anförde Helsin-

garne, då de reste sig att hämnas den älskade

konungens död och äfven utförde denna hämd

på väMskräktaren Magnus Henriksson. Under Eriks

tåg till Finland, skall Guttorm hafva medfört en

koloni af sina landsmän Helsingarne, bvilka nedsatte
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718 GwH-år. Gyldenatolne.

sig i Nyland , der deras språk ånira fortlefver och

der hofvudstaden efter dem kallas Helsingfors. Hans

sista bragd skall hafva varit ett korståg mot de

bedoiske Estberne. Guttorm bibehöll sig sedan äf-

ven nnder de följande regeringarne, till sin död år

1169, ebnrn Ulf Soneson rar nnder Carl Sver-

kerssons tid jarl i Götba rike.

ttutt-ar, år ett vanligt uttryck, da man dricker

någon till. Biskop Jöran Wallin, i sina Goth-

låndske Samlingar, anför att Gottländningarne såga

gntt i stallet för godt. Att denna dialekt åfven

finnes bos Östgötbarne, som bo nårmast hafvet,

anmärker Joh. Hadorpb i förordet till Gottlands-

lagen. Detta uttryck: Gatt-år! skulle således, en-

ligt den förre, ej beteckna annat ån en önskan

till godt år ! — Andra barleda uttrycket från god-

tår, (god dryck, emedan man ger namnet tår, åt

en mindre dryck). Ordet uttalas ofta såsom go-

tår, eller gu-iår.

CSuttar, Store » så benämnes ett i Wermland namn-
kunnigt stort dryckeskåril af masur, besmidt med
många guld- och silfver-vapen, och inuti fodradt

med förgyldt silfver. Det bar ifrån första början till—

kört en bergsman och håradsdomare vid Yngsbyt-

tan, vid namn Peder Jonsson, som stod i stor nåd

bos konung Carl IX som hertig. Hertigen rastade

ofta hos honom; men isynnerhet berättas, att han

en gång vid sin ditkomst skall hafva varit mycket
törstig. Han träffade då en piga, hvilken kom
nr källaren med dricka i nämnde käril. Detta

skall hertigen tagit af henne och druckit derur.

Kärilet bar sedermera varit bibehållet, man efter

man, emellan slägten, till minne bäraf och blef

känd under namn af store Guttår. Vid durebmar-

scber under konung Carl XU:s tid, skulle man der-

ntur alltid dricka
77

välkomma ocb vägfardsskål" för

officerare och andra herrar. Konung Adolf Fredrik

begagnade den, då ban år 1768 besökte Filipstad.

I slutet af 1770-talet förvarades kärilet hos hof-

junkaren L. von Nackrey.

Outvald» kloster på Gottland. Se: Roma kloster.

Gygerua;nar, betydde på gammal Svenska jätte-

grafvar, och bärleder sig ifrån ordet Gyger
, jätte.

tjtyldealöwsTejden* Under detta namn bevarar

Svenska allmogen minnet af det blodiga krig, som
Norrmännen, under befäl af sin ståthållare, Ulrik

Fredr. Gyldenlöwe, påförde Bohuslän, Wermland
och Dalsland, åren 1675—1679. Detta krig kal-

las äfven
n
den stora ofreden", och i vissa trakter

begynte allmogen derifrån en ny tideräkning. Norr-
männen hade derunder för det mesta öfverbanden.

De eröfrade Strömstad, Uddevalla, Marstrand och
Wenersborg, m. fl. ställen, och slogo Svenskarne
i flera öppna strider, särdeles i den lysande träff-

ningen vid Uddevalla d. 29 Aug. 1677, der de med
ett underlägset antal trupper sprängde hela Sven-
ska bären. Deremot blefvo de vid Saltkällan slag-

ne af R. v. Ascheberg i Nov. 1675, samt af riks-

amiralen G. 0. Stenbock med förlust tillbakadrifne

från Bohus, d. 22 Juli 1678, sedan de, genom
en häftig belägring, under nära 2 månaders tid,

förvandlat detta (aste i en grushög, utan att dock
kunna rycka det ifrån sina hjältemodige försva-

rare. Freden i Lund gjorde slut på detta krig, i

det ögonblick då Gyldenlöwe bade vid Uddevalla

bragt Svenska bären nti en ganska kritisk belä-

genhet Det dröjde länge innan de landsorter,

som varit skådeplatsen för denna ofred, kunde resa

sig nr det djup af elände, bvari den störtat dem.

Gtyldealttwa skans , ett af Fredriksballs utan-

verk, intogs med storm af Svenskarne d. 27 Nov.

1718. Carl XII satte dervid sjelf stormstegen mot
muren och var den andre uppe på bröstvärnet;

öfverste Boosquet var den förste.

Gyldennalm, Dansk kammarherre, blef, efter

fredsslutet med Danmark, genom åtskilliga förhål-

landen, förd till Stockholm och använd i dåvaran-

de kronprinsen Carl Johans enskilda tjenst, ntgaf

der år 1817 en Fransysk tidning, hvilken likväl

icke fortsattes länge. Han var känd för sitt glada

umgänge ocb sina gastronomiska vanor. Dog der

på 1830-talet.

Ciyldenstolpe, Micliael Wexlonlui, son tfll

kyrkoherden i Pjetteryd i Småland, Olaus Olai An-
germannus, föddes derstädes d. 19 Febr. 1609,
en utmärkt lärd man, en verklig pol) bistor ocb stu-

derade i Tyskland, der ban blef juris doktor; ef-

ter hemkomsten rektor i Wexjö, sedan bistor. och

1647 juris professor i Åbo, samt 10 år senare

assessor uti bofrätten derstädes. Sådant skedde icke

utan svårigheter ocb motstånd, ehuru ban hade

drottning Christinas förord, och redan år 1650 af

henne var adlad, bvarvid han antog namnet Gfh
denstolpe eller Gyldenslåtpe (i Stjernroans matrikel

skrifves namnet: Gyllcnstolpé). Död år 1670. Har
utgifvit en mängd arbeten, hvaraf må nämnas:
PoHtica pracepta ad stalum Imperii Gothico-Soecki

accomodata , hvilket väckte mycket uppseende, men
misshagade Carl Gustaf, emedan författaren deri

gjorde skillnad på mediata och immediata under-

såter, samt yrkade att drotset, hvilken vore att

anse som vice konung, borde erinra monarken om
sina skyldigheter. Förtrytsam slog konungen boken

i väggen sedan ban läst den; Epilome descriplionis

Sueciae, Gothioe, Fenningice et subjeciarum Provm-
ciarum; Paralilla Juris Svecani; Synopsis Oecono-

mia ex publicis proelectionibus excerpta. — Hans son

,

Ciyldenstolpe, Daniel, äfven assessor i Åbo
bofrätt, för hvilken han i Åbo bofrätts historia

af Lagus, kallas "en prydnad." Född år 1645,

död 1691. Har utgifvit: Norlandz Chrömka och

Beskrivning. — Hans yngre broder,

Ciyldenstolpe» HM», var född i Åbo d. 5 Nov.

1612. Såsom son af en lärd man, blef lärdomen

icke blott hans ändamål, utan äfven ett medel till

lycka. Hon slog honom ej heller felt, och ban

blef, genom den och sin praktiska duglighet, allt

hvad man i hans fädernesland kunde blifva. Se-

dan han ingått i kansliet och justitie-revisionen,

samt på sistnämnda ställe hunnit till revisions-se-

kreterare, skickades ban år 1669 till deo extra-

ordinarie ambassaden vid konungavalet i Polen,

och hans dervid ådagalagda skicklighet belönades

med häradshöfdingetjensten i Åskims härad af Elfs-

borgs län. Flera beskickningar och underhandlin-

gar anförtroddes honom sedan, isynnerhet till Frank-
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rike, llolland och Danmark, avarefter baa ntala-
des till kooaagens öfverste-ombudsman, hor-kan-

sler, laadtmarskalk vid 1689 ars riksdag, kongl.

råd, en af ledamdterae i regeringen änder Carl

Xil:s minderårighet, friherre, grefve och Lunds
akademi-kansler. De båda sistnämnde utnämnin-

garne tvekade han länge att emottaga; grefve-

värdigfaeten, emedan nan ansåg den for en tom
titel, och kaaslerskapet , emedan han ej var öfver-

tygad att ban dertill ägde erforderliga insigter.

Han gaf likväl slutligen vika för konungens be-

stämda önskan, oeb Lands universitet bar honom att

tacka for många nyttiga inrättningar. Carl XII

visade honom samma fortroende som hans far, och

utnämnde honom år 1705 till president i kansliet.

Han afled den 4 Maj år 1709.

Gjrldenetolpe 9 Carl Edvard, son till posses-

sionaten Daniel Ferdinand G., och sonsons sonson

till ättens stiftare, född d. 7 Ang. 1770, blef 1798
assessor i Åbo hofrätt och var det ännu vid Fin-

lands eröfring. Vid landtdagen i Borgå i Mars

1809, kallades han till ledamot i den kommitté,

som skulle uppgöra forslag till Finlands civila sty-

relse. Samma år blef ban bofrättsråd och riddare

af Wladiroirs-orden. Han hade fastat den nya re-

geringens uppmärksamhet, intogs i senaten, blef

efter hand stats-råd, geheime-råd och vice ord-

förande i senatens justitie-departement, friherre,

riddare af S:t Anna-orden, o. s. v. Tog afsked

1831, och dog några dagar derefter den 11 April.

Hans parentator säger om honom, att hao qvar-

lemnade "ett kärt ocb aktadt minne bland embets-

bröder, underhafvande, vänner och landsmän, och

att det yttrats vid hans frånfalle, med hänsyft-

ning till hans namn, att en af Finlands stolpar

fallit."

Ctyler , Wolf eller Woirgrana;, var sekreterare

bos grefven af Hoja; men torde sedan hafva gått

i konung Gustafs tjenst, under sista året af dennes

lefnad. Han rymde dock från honom, och som

ingen for tillfallet fanns, som kunde skrifva Tyska,

måste konungens brefvexling en tid foras på La-

tin, hvilket förorsakade omvägar ocb dröjsmål

uti ärendernas behandling.

Gylfe var, enligt den historiska traditionen, en

konnng af Jotisk, eller måhända rättare, af en

förut hit invandrad, med Asarne befryndad, stam,

och bvilken regerade i Sverige, då de senare

inträngde under Oden. Af beundran eller fruk-

tan for den högre bildningsgrad, som utmärkte

Oden och bans följeslagare, skall Gylfe åt dem
hafva inrymt en del af sitt rike, hvilket seder-

mera belt ocb hållet togs i besittning af de in-

flyttade fremlingarne. För att öfvertyga sig om
Asarnes bildning och visdom, låter Eddan Gylfe

resa till dessas gamla hufvudstad Asgård, och der,

förklädd, samt under ett fremmande namn, med

dem hålla ett mytbosofiskt samtal, hvilket vi finna

« den prosaiska Eddan under namn af: Gytfaginninj.

De få underrättelser vi äga om Gylfe, i egen-

skap af historisk person, framställa honom så-

som en vis regent, och hvilken särdeles vinnlade

sig om sjöväsendet. Sköldmön Gefion blef and

af Oden till denne konung Gylfe, då hon, på
begäran, erhöll så stort jordstycke, som hon
vader en dags tid kunde upplöja med fyra oxar.

Gylle, en socken, med Kyrköpinge, belägen i

Skytts härad och kontrakt af Malmöhus län och
Lands stift, 2\ mil S.S.O. från Malmö, £ mil från

hafvet. Socknen adr till 2 kl. reg. Den inne-

fattar 13^ mtl. och bar 450 iavånare på en areal

af 1,921 tonni., af hvilka endast 2 äro kärr och
sjö. Adr. Trelleborg.

t?ylleeoa 9 säteri i Wemmerlöfs socken af Chri-

stianstads län, har ett särdeles öfverraskande läge.

Emedan man anländer hit genom en ful och san-

dig trakt, väntar man sig ej här att möta en den
täckaste nejd. Den vackra byggnaden ligger vid

en insjö, bvars stränder äro prydda med boklun-

dar. Ruiner af äldre byggnader finnas här belt

nära. Egendomen har flere vackra parker och
promenader.

Gyllen eller Oylden, ett namn, hvilket, med
någon tillagd ändelse, blifvit antaget af icke min-

dre än 74 Svenska adliga ätter. De förnämsta, och

som isynnerhet gjort dessa namn frejdade eller gifvit

dem en större eller mindre historisk märkvärdighet,

äro, jemte förutnämnde Gnidenstolpar, följande:

Gtyllenax» hette förut Pehr Milsson* blef år

1625 ståthållare öfver Kopparbergslagen och östra

Dalarne, och 1634 kammar-kommissarius. Antog
namnet Gylienax , då han adlades år 1638. Ätten

utgick med hans sonson, ryttmästaren Peder
Gtolleaax» hvilken stupade under Carl XII :s krig.

Gyllenber*, Erik* son till arrendatorn af kro-
nans inkomster i Marks och Kinds härader, Erik

Gustafsson, kallade sig Ver** blef år 1649 kam-,
mar-skrifvare i lifgediaget, 1658 lands-bokhållare

öfver Bohuslän, fattades nu af krigslusten, utnämn-

des till kornett vid Westgötba regemente ocb gjor-

de några lyckliga infall i Norrige, sedan ryttmästare

för ett kompani Westgötba prestryttare och ut-

märkte sig vid flera tillfallen i spetsen för dem.

Efter fredsslutet 1660 återgick han tiU de fred-

liga yrkena, blef öfver-iaspektor för tullarne i

Bohus, Elfsborgs och Hallands län, adlad, samt död

år 1691. Under Carl XI:s hela Danska krig höll

han två soldater med munderingar utan ersättning,

samt gjorde kronan stora försträckningar.

Gyllenner* * Jakob» ättens stiftare, var son

till den Tyske apothekaren Wolimbaus, bvars beg-

ge söner gjorde en oförmodad lycka. (Se: Uijon-

$tedty Den ifrågavarande, född 1648, ingick i

kammar-revisionen, fick befattning med åtskilliga

regementers rekrytering, jemte några andra dylika

uppdrag, bvarigenom han blef» känll af riks-skatt-

mästaren Nils Bjelke ocb för sin ådagalagda skick -

lighet adlad år 1680, bvarvid han antog namnet

Gyllenborg. Det nit, han ådagalade vid beifrandet

af de missbruk, hvilka insmygt sig i banken, gjor-

de, att adeln föreslog honom till ledamot i reduk-

tions-kommissionen, utaa att veta hvilket verk-

tyg till sitt eget förderf den härigenom dit in-

satte. G. var nemligen en af dem, som tycktes

hafva föresatt sig att göra lycka till hvad pris

som helst, och han appnådde åfvaa sitt mål.
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Förordnad till aktör mot konungens förmyndare,

utförde ban detta värf atan skonsmål, likasom

sjelfva reduktionen, hvars cbef ban slutligen blef.

Förut bade ban varit kammar-råd ocb direktör i

Hqvidations-komtnissionen, hvilken plats ban köp-

te med ett förräderi mot sin vän, kongl. rådet och

presidenten Clas Fleming. I alla dessa värf un-

derstöddes ocb handleddes ban af sin svärfader,

den bekante Tengner, efter hvilken han blef lands-

höfding i Stockholms och Upsala län. Vid 1693

års riksdag var han landtmarskalk samt understöd •

de troget Carls afsigter att utvidga konungamag-

ten, och belönades med riksråds- ocb grefve-vär-

digheterna. Han afled den 11 Mars år 1701, en-

dast 53 år gammal, och efterlemnade åt sina elf-

va barn — han hade haft 19 — föga annat arf,

än en god uppfostran; ty de flera gods, han er-

hållit med sin hustru, voro starkt skuldbelastade.

Sådant kom visserligen icke från någon särdeles

oegennytta och samvetsgrannhet , utan deraf, att

han mera tänkt på hvad han ansåg för heder, d.

v. s. konungagunst ocb yttre utmärkelser, än pen-

ningar. Han älskade poesien och skref åfven i

sin ungdom någon sådan. Hans äldste son,

Gyllenborg, Olor, född 1676, död 1737 som
landshöfdiag öfver Nyköpings län, var en lycklig

rdkare af vitterheten och har isynnerhet efterlem-

nat en ganska värderad Kärlekssång. Hans öfriga

skrifter äro: En gudfruklig och en ogudaktig men-
niskas olika länkar om evigheten; en månadsskrift

kallad: Skuggan af den döde Argus (en fortsättning

af Dalins), och några skaldestycken i Carlssons

och Sahlstedts samlingar. Hans yngre broder,

Gyllenborg, Carl, Arvid Horns lycklige rival

och efterträdare, var född den 11 Mars 1679,
och utmärkte sig som ung genom en sällsynt ta-

lareförmåga, blef, vid 19 år, Upsala akademies rec-

tor illustris, hvilken plats ban innehade ett år, och

gjorde åtskilligt till lärosätets bästa, antogs år 1701
till adjutant hos fältmarskalken grefve Mörner; men
öfvergaf snart krigets bana, för att beträda poli-

tikens, dit hans anlag egentligen drogo honom,
ocb blef först kommissions-sekreterare vid Svenska

legationen i England, 1710 resident och 1715 mi-

nister. Här inlät ban sig i en anläggning till

pretendentens förmån; men planen upptäcktes, G.

arresterades ocb hans brefvexling trycktes. Sedan

ban hållits fängslad i 24 veckor, skickades han

likväl om hösten år 1717 på en Engelsk fregatt

till Sverige, der hans emottagande röjde, att hans

förfarande t England icke ogillades af Svenska

bofvet. Han blef nemligen stats-sekreterare för

handels-expeditionen och afsändes som fredsunder-

handlare till Åland. Återkommen från den fruktlösa

expeditionen, utnämndes han till hofkansler och 1725
till riksråd, omfattade Holsteinska partiet och upp-

trädde såsom Horns motståndare. Detta var det

enda system ban alltid troget följde, och hao slöt

sig således till Frankrike, sedan Horn öfvergifvit

dess parti. Häraf alstrades visserligen, fem år se-

nare, år 1739, Gyllenborgs npphöjelse till kansli-

president, d. v. s. till primfer-minister, på Hörns
fall; men också 1742—43 årens förderiiga krig

mot Ryssland. Till G:s och hans vänners ursäkt

måste likväl erkännas, att sjelfva krigets idé icke

var så origtig, som icke mera sättet, bvarpå det

fördes. Detta kom åter deraf, att äfven utnäm-

nandet af beialbafvarne var, såsom allt vid den-

na tid, en partisak, och valet föll på de oskick-

ligaste det möjligtvis kunde träffa; men bvilka

för tillfallet råkade vara af politisk betydenhet.

Missnöjet hotade nu de rådande stats-cbeferne

och särdeles Gyllenborg, bvilken Dalkarlarne ock-

så utsett till ett af de första offren, vid deras

uppresning och inryckande i Stockholm. Sådant

hindrade likväl icke G. att träda upp ibland dem,
trotsa de mot honom rigtade mordgevären, tilltala

och söka afvända dem från deras förvillelse. —
G. bibehöll sig på sin post till sin död d. 9 Dec.

1746. Han var ingen djup statsman; men välsin-

nad, varm fosterlandsvän, isynnerhet uppmuntrare

af fabriker och näringar, redlig, oegennyttig samt

något fåfäng och lät trogen. Lunds universitet, som
år 1728 valt honom till sin kansler, står hos ho-
nom i stora förbindelser. Akaderaiehuset reparera-

des, genom hans försorg, likasom konsistorii sam-
lingsrum; en anatomisal blef inrättad, bibliotheket

ordnadt, en fysices profession inrättad ocb instru-

menter för densamma anskaffade. Han sjelf för-

ärade akademien en Egyptisk mumie, den första

som funnits i Sverige. Hans namn lefde också

länge i ett kärt minne vid detta lärosäte. Kär-
lek till vitterbeten, bvilken syntes vara ett arf i hans

slägt, hörde äfven till hans utmärkande karakters-

drag. Han har öfversatt en tragedi: Åndromache;

skrifvit en komedi: Svenska Sprätthöken, uppförd

1737, på den då nyligen inrättade Svenska tbea-

tern ; lokaliserat en Engelsk pjes : En bättrad vild-

hjerna, författat en Engelsk afhandling: Discove-

ries of the dangers of Popery, samt några politi-

ska skrifter och bref. — Hans yngre broder,

Gyllenborg, Johan, gick den militära vägen,

deltog i slaget vid Riga år 1701 ocb följde Carl

XII under alla fälttågen ända till Pultava, der ban

blef fangen. Han bade förut vid många tillfållen

gifvit prof, ej blott på ett oförskräckt mod, utan

äfven på en mindre vanlig oegennytta och mensk-
ligbet. Angripen af 500 Ryska dragoner på en

Polsk herrgård, der han, då kornett, jemte det

öfriga befälet ocb 50 man bvilat ut några dagar,

lyckades de att fördrifva fienden , bvaraf några in-

stängde sig i en badstuga
, på bvilken kapitenen lat

sätta eld. En Rysk major kom utspringande, om-
fattade halsen på Gyllenborgs häst och bad om
sitt lif, hvilket äfven beviljades honom. Denna
handling medförde sedan sin belöning; ty då den

räddade sju år senare träffade honom sjuk och li-

dande brist på allt i fångenskapen, tog ban ho-
nom in i sitt tält och lät sköta honom med den

tacksammaste omvårdnad. Han fördes sedan till

Solikamski ocb qvarhölls der till 1718, då tsaren

hade den artigheten att tillåta fredsunderhandlarena

på Åland utvälja hvar sin Svenske fånge, hvilken

genast skulle återfå friheten. Carl Gyllenborg val-

de då sin" bror, Johan , som likväl först i November
år 171 d återkom till fäderneslandet liar blef ka»
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il utnämnd till general-adjutant; men fick en rin-

gare indelning, an dea han haft sjutton år förut,

och var finan 1739 endast öfverst-löjtnant. Nn
uppgick likväl hans lyckas sol tillika med hans

äldre brors , och ban steg med ens från öfverst-

löjtnant till riksråd. Man känner hos honom inga

politiska egenskaper; men brodern behöfde på allt

sätt förstärka sitt parti, särdeles vid öfverlägg-

aingarna om det tillernade kriget mot Ryssland.

Bland dem, som rådde dertill, var naturligtvis äf-

ven Johan G. Lika som han blifvit statsman, så

blef han äfven kansler for Lands akademi, hvil-

ken plats bans bror lemnat år 1742. Han bade

den blygsambeten, att undanbedja sig Serafimer-

orden, hvilken erbjöds honom vid dess stiftelse.

Dog den 22 Maj 1752, i en ålder af nära 70 år.

fiyIlentorg, Vredrik, den yngste af bröderne,

endast tre år gammal vid faderns död, råkade i

sina barnaår blifva skadad i näsan och i ena ögat,

dock utan att ansigtet deraf vanställdes, var se-

dan vid flera tillfallen i lifsfara; men räddades

alltid dernr. Likväl bröt han, vid 40 års ålder, af

sig benet. Han bade åtskilliga civila befattningar,

och blef slutligen 1750 president i bergs-kolle-

gium, K. af N. O. Död år 1759. Berömmes som
en patriotiskt sinnad man och djupt invigd i tidens

politik, till bvars ledare han hörde, ntan att synas

såsom sådan. Sällsamt nog ville en flock uppro-
riske bönder i Upland år 1743 ställa honom i

spetsen för den resning, som var rigtad mot hans

egen bror, ocb han måste med flykten undandraga

sig den tilltänkta utmärkelsen. — Hans fru, gref-

vinnan Elisabeth Stjerncrona, bar författat: Maries

bästa del ocb En Svensks tankar öfver den 22
Juni 4756.

Gyllenborg, Henning Adolf» de föregåendes

brorson. Fadern var majoren grefve Anders G.

Vid 18 års ålder valdes ban till rector illustris i

Upsala, den siste, som denna hederstitel blef till-

delad. Den erbjöds honom äfven i Lund; men
afböjdes af honom. Han gick bof- ocb civila em-
betsmanna-banan , liksom de fleste af hans slägt,

skickades 1739 till Svenska sändebudet i Paris,

grefve Tessin, med ett hemligt uppdrag, till hvars

fördöljande han tog tjenst på ett handelskontor,

ocb uppförde sig så till sin patrons nöje, att han

af honom erhöll ett fördelaktigt vitsord. Under
1742 års riksdag var han sin farbror till mycken
nytta på riddarhuset; men ådrog sig också derf-

genom mycken ovilja bos sina motståndare , samt

råkade mer än en gång i verklig fara. Han, ytt-

rade härunder vid ett tillfälle den ganska rigtiga

åsigten: "nufvudfelet år regeringens lamhet genom
vårt regeringssätl , som man ej vet, om det skall

kallas monarki, aristokrati eller anarki." Skicka-

des år 1743 till Hamburg, att underrätta hertigin-

nan af Holstein om dess sons val till Svensk thron-

följare, ett politiskt konstgrepp, använd t af det

berrskande partiet, för att vinna Ryska kejsarin-

nans bevågenhet; blef kammarherre hos Adolf Fre-

driks gemål, fick öfver-intendents titel och en extra

beskickning till Ryssland; sedan bof-kanslers titel,

stat blef landtmarskaik vid 1751 års riksdag. Fem

Gyllenborg* 7J|

år senare verklig hof-kansler, riksråd, K. af N. O.

och Serafimer- riddare. Han nedlade likväl, efter

fem års förlopp, sitt rådsembete 1761 , då han en-
dast var 48 år gammal, dertill tvungen af en
tilltagande sjuklighet, och tillbragte sina återstå-

ende dagar i en torftäckt byggnmg på Svartsjö,

der han lefde endast af sin riksråds-pension, bvilken
ständerna nedsatt till 4,000 daler s. m. Dog d.

19 Nov. år 1795 vid 02 års ålder. En lärd ocn
bildad man, ledamot af vetenskaps-akademien ocb
vetenskaps-societeten i Upsala.

Gyllenborg, Gustaf Vredrik, son till Johan
Gyllenborg, född på Strömsbro nära Linköping d.

0 Dec. år 1731. Bestämd för den civila ämbets-
mannabanan, på hvilken hans härkomst gaf honom
temligen säkra utsigter till befordran, öfvergaf

han den väl icke helt och hållet; men egnade sig

blott med ringa nit deråt, bvårföre han också
der aldrig bann längre, än till kansliråd, R. N. 0; r

direktör vid nummer-lotteriet och fullmägtig i ban*
ken. Han tillhörde ensamt vitterheten, ocb inta-

ger obestridt ett af de förnämsta rummen inom-

henne. Detta omdöme kan tillämpas om honom
efter boksta fve o. Han var visserligen aldrig nå-

gon af desse populäre skalder, bvilkas sånger lefva

på folkets läppar och der bibehållas under en, lång

tidsföljd. Mängden läste honom icke mycket, ens

under hans lifstid, och efterveriden gör det ännu»

mindre; men de vittra häfderna skola, bland sina

vigtigare momenter, alltid citera Tåget öfver BäU
och Försök om Skaldekonsten , och han verkade ge-

nom dem, genom sin goda smak och sia vård om
språket, kanhända ej mindre till den Svenska skalde-

konstens utveckling, än många andra med lifliga-

re inbillningskraft och en lättare lyrisk diktion,

dessa vilkor att bli tillgänglig ocb värderad af

den större mängden. Tillsammans med sin vän,

grefve Creutz, utgaf ban sina första poemer,. un-

der namn af Våra Försök, sedermera samlade vit-

terhets-arbeten af dem bada, och slutligen endast

egna skaldestycken. De förnämsta af dem äro:

Vår-, Sommar-, Höst- och Vinter-qvddeno , Men-
niskans elände, en filosofisk, hälft melankolisk be-

traktelse öfver de många lidanden och obehag, bvil-

ka åtfölja menniskoKfvet, Satir öfoep mina vänner,

ett af de bästa i detta vitterbetsslag vår littera-

tur alstrat, Birger Jarl, Sune Jarl ocb Det nya
Herrskapet, trenne skådespel, hvaribland isynnerhet

det sistnämnda förtjenar afseende, såsom ett af de

få lyckade försöken, att rikta vår dramatiska lit-

teratur nied en finare versifierad komedi i den

goda Fransyska stilen, det hittills oöfverträffade

mönstret för denna konstart. Främst bland alla

bans arbeten står likväl Tåget öfver BäU, hjelte-

dikt i tolf sånger, hvari ban besjöng ett af de-

rnarlrvärdfgaste krigsföretag, deo nyare historien

känner, och deo följdrikaste af all» Svenska här-

förares bragder. Vill man måta detta epos med
de stora antika och moderna förebilderna, så må-
ste det visserligen erkännas, att det ej uthärda»

någon jemförelse med dem, samt att Gyllenborg ej

var någon Horaerus, Virgitnis, Tassa* eller Mittan.

Om man åter, med något nedstämda fordringar och
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»ed billift afseende på tiden, hvflkeo nära nog
gör del episka skaldeslaget i våra dagar till an

omöjlighet, sedan en stigande upplysning sking-

rat den fordna fromma tron på det underbara, och

därigenom beröfvnt det nödvändiga raascbineriet

hela sin verkande kraft, helt enkelt vill deri se ett

stort och gediget arbete, i ädel stil, så måste

man göra detsamma den rättvisan, att det förtje-

nar beröm och tacksamhet, såsom det enda epos

i antik form, på något sätt värd t detta namn,

hvilket Svenska litteraturen före honom ägt och

innu äger, ty Frithiofs Saga och Asarne tillhöra

ett annat slag. Det förtjenar äfven anmärkas , att

han, olik sina senaste föregångare, försmådde att

begagna den forn-Romerska och Grekiska mytho-

logien, för att i stället använda den Nordiska, en

nyhet, som på hans tid var verkligen vågad. —
Försök om Skaldekonsten, ett didaktiskt poem i fy-

ra sånger, efter mönstret af det Horatianska, äg-

de för sin tid oneklig förtjenst, emedan det fram-

ställde då gällande åsigter deröfver, många gäl-

lande för alla tider, några endast bvilande på
den rådande smaken och föränderliga som den. Vid

Svenska akademiens stiftelse blef han en af dess

ledamöter, och hon bar i Clara kyrka låtit öfver

honom uppresa en minnesvård, huggen af Byström.

Han afled i Slockholm d. 13 Mars 1808.

Gyllenborg, Fredrik, son till assessorn i kom-
merse-kollegium grefve Gustaf Adolf G., och son-

son af riksrådet Fredrik G., ingick vid 13 års ål-

der i militärståndet och blef fandrik vid Uplands

regemente år 1780; men tog afsked derifrån 1784,
för att egna sig åt den juridiska banan, blef asses-

sor i Svea bofrätt 1792, revisions-sekreterare och

general-auditör två år senare och ännu två år der-

efter, 1796, vid endast 29 års ålder, tillförord-

nad justitie-kansler. Då justitie-rådet inrättades

år 1809, inkallades han deri, och när Wachtmeister

följande året lemnade justitie-statsroinisters-platsen,

tillföll den Gyllenborg, bvilken innehade den till sin

död d. 18 Aug. 1829, i en ålder af nära 62 år.

Riddare af Serafimer-orden. Han efterlemnade nam-
net icke af någon skarpsinnig tänkare eller djup

rättslärd; men af en redlig, samvetsgrann och

verksam domare. Rikets ständer följde honom man-
grannt till grafven.

Gyllenborg* Johan Henning» sonson till riks-

rådet Johan G., och son af landsböfdingen Jobao

Jakob G., hann aldrig på ämbetsmannabanan län-

gre, än till lagman i Blekinge, hvartill han utnämn-

des 1783 och tog afsked 1784. Dog i Stockholm

d. 6 Juni 1830 i sitt 63 års ålder. I vår senare

riksdagsbistoria känd såsom en redlig, nitisk, oför-

traten ocb patriotisk representant, oftast tillhö-

rande oppositionen; men icke derföre att han slöt

sig till henne såsom sitt parti, utan derföre, att

dess åsigter oftast öfverensstämde med hans egna.

I motsatt fall tvekade ban ej , att yttra sig i mot-
partiets anda.

Gyllenborg» Sofie» fröken, öfversättarinna af
flera på 1 820-talet utkomna romaner.

Gyllencreut* » Carl Gustaf» sonson till den

Tyske G., som inkallades från Holstein att blifva lä-

rare åt hertig Magnus, och adlades med detta namn.

Carl Gustaf G. var född på 1630-talet och assessor

i reduktions-kollegium samt lagman i Upland; är

, egentligen bekant genom sitt motstånd emot en-

väldets införande vid 1680— 1682 årens riksda-

gar, då ban, i ett memorial, varnade för dess fa-

ror, emedan det, efter den dåvarande konungen,

kunde komma en annan, "som blottställde riket för

krig och vidlöftigheter, eller som förstörde dess

medel genom operor och balletter." Detta ådrog
honom konungens onåd; men derföre icke förföl-

jelse, ocb hindrade ej hans utnämnande till lag-

man år 1692. Sina yttrade tänkesätt vidhöll han
alltid, dock utan inblandning af några, hvarken de-

mokratiska eller aristokratiska afsigter, och då
ändtligen suveräniteten afskaffades år 1719, ut-

brast ban med Simeon: "Herre, nu låter du dia

tjenare fara i frid!" Han var då öfver 80 år. Tro-
ligen hindrade denna höga ålder hans inkallan-

de i rådet, hvarom fråga uppstod, ty han var
eljest allmänt aktad för sin redlighet och sina in-

sigter. Dog år 1720.

Gylleneeker» två bröder, Johan och KrUt,
hette förut Meisner, då de adlades år 1720. Den
förstnämnde var då öfverste-löjtnant och hade med
beröm gjort hela Carl XII:s krig i Finland; den

senare hade tjent vid faltsekretariatet i Tyskland,

och var, då han adlades, häradshöfding i Upland.

Begge bröderna dogo barnlöse ocb ätten utgick

med dem.

Gyllenram» ett jernbruk, beläget i Anderstorps

socken af Jönköpings län, anlades år 1740 af kam*
marfaerren Gyllenhök och brukspatron Camitz. Det
har 2 härdar och 666 skepp:d 13 lisp:.d priv. år-
ligt smide af köpe-tackjern, samt idkar spik- och
annat manufaktur-smide. Hammarskatten utgöres

med 6 skepprd 13 lisp:d 7 marker. Tillverkningen

afsättes på Halmstad. Ägare: N. G. Dahlgren och
W. Åbjörnsson.

Gyllenajrauat» Gustaf, son til) öfverste-löjtnaa-

ten Gustaf Hansson , blef adlad med namnet Gyllen-

granat, utmärkte sig under Carl XI:s krig, tjente äf-

ven vid artilleriet, der ban var major, då han blef

fången efter slaget vid Pultava, ocb förd, först I ill

Jaroslaw, och sedan till Tobolsk. Återkom år 1722
ocb dog 1749 såsom general-major, chef för ar-

tilleriet, friherre och K. med St. K. af S. O., ha-
de gift sig i Tobolsk med en Maria Zimmermanu.
Hans äldste son, Hann Gastar G.» död som
general-major 1801, var född de rs tades 1721.
Denne inskrefs vid 10 års ålder som bandtlangare

vid artilleriet, blef 1733 furir, 1738 styckjunkare

och 1740 underlöjtnant, enligt tidens sed, bvilken

tillät ynglingar eller rent af gossar, när de voro
söner till ansedda personer, att, utan tjänstgöring,

bereda sig en slags anciennitets- och befordrtnga-

rätt, stundom till och med draga lön för tjenster,

dem de ej bestridde.

Gyllengranat* Carl Auajnst Burchard, kon-
ter-amiral, K. af S. O., friherre, född år 1787,
utnämndes 1844 till statsråd och chef för sjö-

försvars-departementet, har utgifvit ett arbete
i två delar, kalladt: Sveriges Sjökrigs-historia, och

Digitized by



Ctyllettfrip* «yll«rtaetaÉ. 723

att annat, äfven i två delar, kalladt: Sfökrigs-

historien*

Gjrlleaajrf», Chrirtotter Aadentaa, tillStens-

nas, amiral och från 1592 ståthållare i Kalmar.

Då staden, belägrad af hertig Carl och hemsökt
af en svår hungersnöd, måste gifva sig på nåd och
onåd, gaf hertigen fritt lopp åt sitt hämdbegär,
och lät, d. 16 Maj 1598, afrätta honom, jemte

Johan Sparre, Lars Råiamb och slottspresten Bir-

ger. Flere andra af lägre börd eller vilkor häng-
des. Dessa afrättningar, en inledning till Carls

stränghetssystem, väckte mycken bestörtning bos

menigheten, ocb dess tänkesätt gåfvo sig luft i

allehanda vidskepliga sägner. Så berättades det,

att man sett dunstflottor strida 1 Ölands sand,

att kämpande härar svåfvat i luften öfver Skäl-

by gärden och att Gyllengrips fm året för-

ut sett sin man vandra hofvodlös omkring på
Stöfle ängar, allt förebad tfll de fruktansvär-

da uppträden, man snart skalle få npplefva. —
Gyllengripska ätten hette förat Stråle, och dess

stamfader, Anders, adlades år 1477. (Se: Grip,

Mauriiz.)

Ciyllengrip, Gabriel, född d. 14 Dec. 1687,
död d. 3 Aug. 1753, såsom landshöfding i Wester-
botten, bvilket embete han bestrid t i 20 år, och
deronder förvärfvat sig en allmän aktning och till-

gifvenhet. Har författat en Beskrifning om Lapp-

land, dit han gjorde en resa år 1746.

Gyllenliaal, Leonhärd, en af Sveriges och

Enropas mest utmärkte entomologer, föddes på
Ribbingsberg i Elfsborgs län d. 3 Dec. 1752, g. st.

Emot sin vilja måste han ingå i militäryrket, hvil-

ket var hans fars, och som denne ansåg snarast

bereda fortkomst och bergning. Leonhard lydde

och gjorde heder åt sitt stånd ; men utan att lik-

väl på denna bana skörda sina förnämsta lagrar,

bvilka han ej skulle hemta på stridens blodiga

tummelplats, utan på vetenskapernas fredliga falt.

Så snart hans omständigheter det tilläto, beslöt

han att lemna krigstjensten ; men detta kunde likväl

ej ske förr, än år 1799, då ban tog afsked som
major. Redan förut bade han utmärkt sig såsom

en grundlig naturforskare ocb landtbrnkare, hvil-

ket förskaffade honom Wasa-orden. Ledig från

embetsgöromål, kunde han fullkomligt egna sig åt

sina älsklings-sysselsättningar, isynnerhet åt insek-

ternas naturhistoria, hvaraf första delen utkom i

Skara år 1809 och den fjerde i Leipzig år 1827.

Verket berömmes isynnerhet for sin ovanliga full-

ständighet och klarhet. Det beredde sin författa-

re ett rum i alla Sveriges ocb flera främmande

vetenskapliga samfund, ocb skall för framtiden be-

reda bans namn ett vackert minne. Svenska veten-

skaps-akademien belönade det med sin största guld-

medalj. Till andra lyckans ynnestprof fick major

Gyllenhaal äfven njuta det af en lång lifstid, ty

han afled först år 1842, i den ovanligt höga ål-

dern af 90 år. Har otgifvit, utom den ofvannämn-

da Sveoska insekternas historia: Instrumenta Ciba-

ria aäquot Suecite; Beskrifning öfver Inseetet Atte-

hbus glober De Geer, en mängd beskrifningar på
serskildta speeies i Schönherrs verk: Genera el

9pedes Curculioméum, i hvilket han var medarbe-
tare, o. s. v. Hans son,

Ctylleanaal, Lars Berusa* , född år 1790,
var president i Götba hofrätt, då ban år 1843
utnämndes till justitie-statsminister. Detta embe-
te nedlade han likväl år 1845 och återgick till

sin presidentsstol. Friherre, K. af N. O.

CtyllenharnUk, Benajt» hette förat »linan**
son, var öfver-inspektör öfver gevärsfaktorierna

och adlades år 1675, för det han "igenom sitt be-
arbetande, jemte åtskilliga nya inventioner, satt

dem i så godt stånd, som de aldrig tillförene va-
rit." Han dog 1677 barnlös, och ätten upphörde
således åter med honom.
Oyllenhjelm. Tvenne konungasöner finnas med
detta namn, den ene son till Johan III, den an-
dre och namnkunnigaste till Carl IX. Julin»
Oyllenhjelm, son af då varande hertig Johan
och Catharina, dotter till Hans Larsson, var född

1560, adlades med detta namn 1577, blef ståt-

hållare öfver Åbo slott och län 1580; men dog
redan följande året, ogift. Hans syster, Sola
ttyllenHJelm, blef 1580 gift med fältherren

Pontus De la Gardie; men afled efter icke tre års

äktenskap i Wadstena, år 1583. En annan syster,

Iraeretla» dog ogift 1585.

Ctytlenlijelin» Carl Carlsson 9 son till hertig

Carl och en prestdotter från Östergötbland, Catha-

rina Nilsdotter, var född i Nyköping d. 4 Mars

1574. Johan 111 upphöjde honom 1592 i adligt

stånd, och gaf honom sin då redan aflidne natur-

lige sons namn. Fadern omfattade honom med myc-
ken ömhet, och lät gifva honom en sorgfallig upp-
fostran. Han rättfärdigade äfven denna omsorg,
ty han hade med Carls mod och ihärdighet ärfl

sin moders milda sinnelag. Skickad ut till Frank-
rike, tjenstgjorde han i två år vid Henrik IV»
härar och väckte monarkens uppmärksamhet. Hem-
kallad till fäderneslandet, fick han en beskickning

till grefve Ezhard af Ost-Friesland, och, efter åter-

komsten derifrån, befälet på den flotta, som skul-

le öfverföra Sigismund från Danzig till Sverige.

Då kriget sedan ulbröt emellan denne ocb Carl,

gjorde G. sin fader många tjenster. 1 Dalarne åt-

njöt han mycken tillgifvenhet af allmogen, hvilken

serskildt begärde honom till anförare, och tillin-

tetgjorde med skicklighet Christer Horns planer.

Vid Kalmar anförde ban stormningen på ena sidan,

oeh bidrog väsendtligt till stadens eröfring. Han
förmådde likväl icke afböja de blodsdomar, Carl

beslotit mot några af stadens förnämsta försvarare.

Efter en af desse, Sparre, fick ban, såsom belö-

ning för det sår i kinden, han erhållit under be-
lägringen, dess egendom Bergqvara, bvilket gjor-

des till friherreskap, då G. upphöjdes till friher-

re, som dock ej skedde förrän år 1615. T Polen,

dit han afgick i egenskap af general-löjtnant, försva-*

rade ban, jemte Jakob De la Gardie, fästet Wol-
mar, med utmärkt tapperhet emot Polska bären,

anförd af Sigismund sjelf, under hvilken Polens

förnämste fältherre, Zamoisky, förde befälet. Det-

ta var vändpunkten i hans lif. Efter tro måna-

ders belägring, sedan alla försvarsmedel voro at-
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tömda, måste begge befälbafvarne kapitulera och

gifva sig fangne, bvaremot hela den öfriga garni-

sonen erhöll frihet. Hedrade för sin tapperhet,

blefvo de likväl strängt bevakade, isynnerhet Gyl-

lenhjelm, helst efter ett misslyckadt försök till

flykt. De la Gardie befriades efter fem år; men

G. först sju år senare, sedan han satt it sluten

i jernbojor och lidit af en köld, bvilken standom

isade hans långa skägg, det man ej lät honom
afraka. Drottning Constantia visade honom väl

mycken mildhet och afhjelpte hans mest tryckan-

de bebof; men förmådde likväl icke återgifva

honom friheten, bvilken blef honom beskärd först

två år efter Carls död. I sitt fängelse skref nan

Schola captivitatis , öfversatte några af Davids psal-

mer och afslog ståndaktigt Jesaiternes försök att

draga honom öfver till katbolska läran, hvarvid

han hade mycken nytta af sin beläsenhet och theo-

logiska lärdom. Ändtligen utvexlad och hemkom-
men till Sverige, sökte hans ha I fbroder, Gustaf

Adolf, godtgöra honom med en mängd nådebevisnin-

gar. Han blef friherre, riksråd, general-guvernör

öfver Narva och Ivanogorod samt riks -amiral, i

hvilken egenskap han blef en af Christinas för-

myndare. Här försvarade ban folkets sak och lan-

dets, yttrade angefar samma politiska grundsatser

som Sky tte och Oxenstjerna, och var ofta beredd

till egna uppoffringar; men något verksamt infly-

tande på ärendernas gång kan ej tillerkännas ho-

nom, icke ens i hvad som rörde det vapen favar-

éfver han hade befälet, neml. flottan, der förbät-

tringarna utfördes mest af Clas Fleming. Dog barn-

lös på Carlberg d. 1? Mars 1650, samt efterlem-

oade namnet af en ädel, upphöjd och menniskoäl-

skande själ. Han skänkte åtta hemman i Krono-

bergs län till stiftande af ett kollegium illustre

för adeliga ynglingar, och gaf fond till åtskilliga

stipendier. I Strengnäs domkyrka, der han ligger

begrafven, har han ett praktfullt grafkor, der de

bojor hänga, som ban bar under sin fångenskap,

och Lehnberg bar öfver bonom författat el t äre-

minne, hvilket är ett af de yppersta vältalighetsstyc-

ken på Svenska språket. Utom den ofvannämnda

Schola captivitatis och psalmerna, har han i hand-

skrift efterlemnat en Relation och ett kort memo-
rial om K. Sigismund* inkomst med krigsfolk , m. m. ;

.En Vberior retationis continuatio de pugna ad Ko-

kenhusium commissa, m. fl.

Ciylleohjelni, Klleabeth , dotter af hertig Carl

Filip och Elisabeth Ribbing, med hvilken han d.

5 Mars 1620 i Örebro ingått ett hemligt äkten-

skap, föddes efter faderns död år 1622, blef hof-

mästarinna hos drottning Hedvig Eleonora och gift,

först med Axel Tburesson Natt och Dag till Daga-

holm, och sedan med Baltbasar Marscbalk, friher-

re till Cronenberg och hofmarskalk.

CtyllenUorn, Johan OU«on, blef år 1529

riksråd, skickades som sändebud till Danmark år

1534—35, och utnämndes slutligen år 1540 till

lagman i Södermanland.

Ctylleohftk, Pehr, son af borgmästaren i Öst-

hammar, Lars Hök, född 1643, var kamrerare bos

grefvinnan Ebba Brahe, och förvaltade åtskilliga

af hennes gods och bergverk. Användes äfven i

flera offentliga värf. Under Carl XI:s Danska krig

bidrog ban, vid flera tillfallen, till afbjelpande af

statens bebof, samt underhöll på egen bekostnad

fyra väl utrustade ryttare vid li(regementet, bvår-

före han blef bäradshöfding i Norbergs och Skinn-

skattebergs härader. År 1684 höll ban, med
egna medel, en kommission, som undersökte åt-

komsten af åtskilliga från kronan försålda hemman
i Bergslagen, hvilket inbragte åt staten en betyd-
lig penningsumma. Hans nit belönades 1687 med
adelskap. Han dog d. 10 Aug. 1706.

Gtyllenklou, Anden, förut kallad Gylle, led-

de sitt ursprung från den gamla och ansedda Nor-
ska Gylie-ätten. Han var född d. 20 Dec 1602
i Östergöt bland-, på Slomarps gård i Östanstång,

studerade först i Upsala, sedan utomlands, der

ban tillbragte fem år och blef år 1630 poes. lek-

tor i Upsala. Ionan ban tillträdde denna syssla,

gjorde ban likväl ett år tjenst vid Gustaf II Adolfs

kansli i Tyskland, utsågs sedan till sekreterare i kan-
sliet ocb häradsböfding öfver Hven i Östergölbland,

samt 1645 sekreterare af staten, år 1654 lands-

böfding i Östergölbland, hvilket embete han dock
aldrig tillträdde, president i Pomerska regeringen

och bofrätten, derefter sändebud vid fredstrakta-

ten, först i Elbing ocb sedan i Oliva ocb dog d. 10
Jan. 1665 på Skånelaholro. Jakobs kyrka i Stock-
holm, der han är begrafven, erhöll af hans enka
ett korskrank af messing, hvilket borttogs vid des
verkställda förändringen år 1814. Han var en lärd

och vitter man, som efterlemnat flera verser och
tal. Han hade ett ganska betydligt myntkabinett.

Hans sonson,

tiyllenklou, Anders Qldeoo, följde Carl XII

under alla hans fälttåg ocb äfven till Bender; men
skickades derifrån till öfverste Gyllenkroks fördel-

ning, hvilken blef kringränd ocb tillfångatagen

af Ryssarne d. 24 Sept. 1709. Han var då öf-

verst-löjtnant och general-adjutant. Fångenska-
pen tillbragte han i Wosnesensk, hemkom 1722,
fick då öfverste titel och öfverst-löjtnants indel-

ning vid Dalregementet, erhöll general-majors af-

sked 1733 och dog 1735, i en ålder af 60 år.

Ätten utgick med honom.
Gyllenkrok, Axel, var år 1701 kapi t en vid

lifgardet, då han deltog i slaget vid Duna, såra-

des i det vid Riga, förordnades år 1706 att för-

rätta geoeral-qvartermästare-tjensten, hvilket han

gjorde till stor belåtenhet för Carl XII, som be-

fordrade honom till öfverst-löjtnant ocb öfverste

vid fortifikationen. Följde konungen till Bender;

men i anseende till bristen på lifsmedel derstädes,

afsändes han, sex veckor efter ankomsten, med
ungefär 500 man, till Moldau för att underhålla

förbindelserna med genera) Krassan. Några dagar

senare kom general-adjutanten Gyllenklou (se of-

van) med 900 man, så att hela fördeloingen ut-

gjorde ungefar 1,400 man, af hvilka likväl endast

160 voro Svenskar, väpnade med gevär. De fat-

tade posto i Karnowitz vid Dniester-stranden , hvar-

est de kringrändes och måste gifva sig fangne*

G. fördes först till Moskwa, der han författade
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^»yllenhrolt.

en berättelse om härens marscher frän Saehseo
' 1707, tills efter slaget vid Paltava, vittnande om
- sällsynta kunskaper och insigter. Sedan fördes

han till Wosnesensk, bvarifrån han hemkom först

år 1722, Mef då general-löjtnant, sedan lands-
' fcöfding i Götheborg och friherre. Dog på Svens-
torp i Skåne år 1 730, i en ålder af 65 år. Hans

' sonsons son är

Gyllenkrok, Axel Gmtaf» Sveriges na lef-

vande störste m&cenat, hos bvilken naturveten-

skaperna stå i mycken förbindelse, för de upp-
offringar han gjort for dem. Han föddes den 14
Juli 1783 på säteriet Björnstorp i Skåne , der han
ännu lefver och äger en stor och utmärkt vacker
samling af in- och utländska foglar, samt en del

andra djur, som pryda flere rum. Gick först i

krigstjenst, år 1800, som officer vid Skåoska
busarerne; men tog afsked 1807 såsom ryttmä-
stare. Öfverste-kammarjunkare, R. af N. 0., K.

af W. 0. och ledamot af vetenskaps-akademien.

Ledd af sitt sinne för naturhistorien, hade han
tidigt börjat på Björnstorp samla en mängd lef-

vande utländska djur, och efter år 1819 be-
gynte han anlägga samlingar af alla slags natur-

alster, for hvilkas anskaffande ban bekostat ut-

märkte vetenskapsmäns resor. Den första var den

,

som herrar Zetterstedt och B. Fries fingo for hans

räkning göra till Öland och Gottland, och seder-

mera till Lappland; vidare har doktor Sundevall

rest till Bengalen och doktor Mellerborg sändes i

samma ändamål till Java, der han afled, till veten-

skapens stora saknad. Friherre G. bar för öfrigt in-

köpt betydliga samlingar, bvilka med den största

beredvillighet hållas tillgängliga för både forsk-

ningen ocb blotta nyfikenheten. På Björnstorp

har ban äfven anlagt en större plantering af in-

och utländska trädslag. Dessutom har ban stiftat

ocb underhåller en vexelundervisnings-skola för 70
till 80 barn, besörjde, under koleratiden, beqvä-

ma sjukhus på sina egendomar, bar stor förtjenst

' om ordnandet ocb förbättrandet af Lunds lasarett,

bvars direktör ban är, ocb den filantropiska stif-

telsen på Råby för vanvårdade barn bar isynner-

het honom att tacka för sin uppkomst.

Oylienkrok, Anders» assessor i Åbo hofrätt

och död 1710, var en kunskapsrik, men något

besynnerlig man, bvilken, dels af någon egenhet

i lynnet , dels kanske af en långt sträckt samvets-

grannhet, alltid yttrade sig öfver hvarje mål. Det-

ta uttröttade hans kamrater och särdeles bans för-

män, bvarföre också häftiga tvister föreföllo mel-

lan honom och presidenten grefve Falkenberg, den

der slutligen lät ställa G. under åtal af advokat-

fiskalen, då han blef dömd till böter. Häröfver

klagade G. hos regeringen, bvilken, genom utslag

af d. 2 Okt. 1697, icke blott befriade honom frän

böterna, utan äfven gaf bofrätten en skrapa, med
fÖrständigande, att dess ledamöter ej borde *gif-

va tillfälle till någre fåfänge inkast och qesestio-

ner, eller bestrida någon den frihet, som hvar

och en hafver af dem, att obebindrad säga sitt

betänkande." Detta kunde naturligtvis icke för

framtiden tysta Gyllenkrok, bvilken allt framgent

; fortfor att yttra sig, oeh hade stundom ganska
lifliga tvister, isynnerhet med vice-presideaten Svea
Lejonmark.

Gtyllenlood, Bensjt, fornt ftttfrlnnsson , var
1589 och 1590 amiral för Kexbolmska flottan och
blef 1596 böfvidsman på Åbo slott. Dog år 1609.

»yllenmåftrs , Olof, bette, då han adlades , An-
dersson , och härstammade från den gamla Kär-
linga-ätten, var amiral under Johan IH:s regering

och dog 1638, i en ålder af några och 90 år.

Ätten utgick med bans son.

Gyllen»alm, Johan, förut Palm, gick den
juridiska vägen, blef 1656 aoditör, följande året

falt-sekreterare, derefter bof-sekreterare bos Carl

XI, krigs-kommissarie i Skåne och general-auditör.

När Danskarne stormade Malmö, utmärkte sig Palm
så bland stadens försvarare, att han, till belöning

för sitt mannamod, utnämndes till justitie-president

derstädes och adlades,

Gyllenroth , Jonne, förut Roth, var 165?
vice fiskal i Götha hofrätt, blef följande året extra

kanslist i fält-kansliet; men tog tillika tjenst som
volontär i armén, och skickades af konung Carl

X Gustaf med uppdrag till fältmarskalken Otto

Stenbock, hvarvid han, med lika mycket mod som
skicklighet, förstod att bana sig väg både fram och

tillbaka genom den i Belt kryssande Holländska

flottan, blef derföre löjtnant och följande året

bäradsböfding öfver Möre och Strands härader samt

år 1676 general-auditör och adlad. År 1682 d. 14

Febr. hade han, som många gånger lyckligen und-

gått fiendens vapen, det missödet, att, på resan

från Kungsör, blifva öfverfallen af några bofvar

och så illa sårad, att han afled tre veckor deref-

ter. Ätten utgick med hans son,

GSyllenrotli , Anders, kapiten, bvilken lät bru-

ka sig till verktyg för den skändliga anläggnin-

gen mot öfversten Stobée (se detta ord ocb Gyl-

lensten) , samt derföre dömdes till döden och hals-

höggs utanför Skans tull i Stockholm, d. 23 April

1722.

ttyllenskruf, Mils, son till kapitenen vid Up-
lands regemente Nils Skruf , bvilken blef injelskju-

ten under en exercis å Ladugårdsgärdet i Stock-

holm år 169-. Nils G. for först till sjös, ingick

1683 som volontär vid gardet och sedan vid flot-

tan, derefter i Engelsk och Holländsk sjötjenst,

blef, efter hemkomsten, löjtnant vid amiralitetet,

bivistade alla de följande årens sjökrig , utmärkte

sig isynnerhet i träffningarna mot de Danske vid

Styrsö och Dynekihl, bvarföre nan utnämndes tUl

kommendör och adlades år 1717, samt fick afsked

som schoutbynacht år 1720. Född 1664, död 1738.

Gyllensköld, Cnrl Edvard, son till majoren

vid Kalmar regemente Pehr Brelin, och född i Carls-

krona den 22 April 1768, ingick, vid 14 års ål-

der, som fändrik vid örlogsflottan, förordnades föl-

jande året till informations-officer, bvarvid ban

böll föreläsningar för unga kamrater, och inkalla-

des 1787 i örlogsmanna-sällskapet. Denna tidiga

utbildning af själsegenskaperna gaf väl icke det

resultat af stora egenskaper i yrket, som mången

kunde hafva väntat; men bidrog likväl att bereda

92
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hans lycJtfL Tjepsta^rande på flottan såsom fi»gg~

adjutant på chefskeppet, blef hat känd både af

hertig Carl och Gustaf III, ocb användes af dem
i åtskilliga uppdrag, bland aadra som perlaiuentif

till Ryska flottan, ocb, efter affären vid Fredriks-

hamn år 1790, pryddes han med 8. 0. Efter krigets

siat skickades han, såsom ambassad-sekreterare, till

Kyska bofvet, sedan i egenskap af chargé daf-

faires till Danmark och Portagal, var en tid sty-

resman för dramatiska theatern, följde Gustaf IV

Adolf på åtskilliga af hans resor, tjenstgjorde vid

general- adjutants-expeditionen, befordrades till öf-

verst-löjtoant, öfverste och general-adjutant samt

adlades år 1805, såsom adopterad under sin mo-
ders stjuffaders, då aflidne majoren Garlheim Gyl-

lenskölds, namn ocb nummer. Genast vid Carl Jo-

hans ankomst till Sverige fastade denne honom
vid sin person och använde honom i åtskilliga upp-

drag, hvarunder han utnämndes till kontre-amiral
f

ordförande i konvoj-kommissariatet, blef friherre,

K. af S. 0. och pryddes med Ryska S:t Ann» och

Wladimirs samt Preussiska pour le Merite-orden.

För att återställa en försvagad helsa, företog han

år 1819 en utländsk resa; men dog i Augsburg
d. 18 Febr. s. å. Han har blifvit olika bedömd;
men de som kände honom närmare, tillade honom
goda afsigter och ett välvilligt sinne, under ett

något fjäskigt väsende. Ingen bestrider ho-
nom språk-kunskap, mångsidiga insigter, litterär

bildning, en lätt stil i hvad han skref och era-

betsmanna duglighet,

tfyllensp&nnjt Peter» bette förut Spann; och
var kapiten då han adlades år 1682 , hade utmärkt

sig i Polska kriget, hvarunder han blef fången

och af fienden illa behandlad. Uti Carl XI:s krig

mot Danmark tjente han sjelf med 7 söner. Dog
år 1683, i en ålder af 63 år.

Gyllensten*t, Carl» förut Saderuian, var

bergsfogde och slutligen förvaltare af Söderfors

ankarbruk, om hvars skötande och uppbjelpande

han ansågs äga så mycken förtjenst, att han der-

före belönades med adelskap. Dog 1728, utan man-
liga arfvingar.

Gyllensten, Hoch von» öfverst-löjtnant, har

blifvit beryktad såsom ett odjur af vildhet och
nedrighet. Han hade haft någon tvist med öfver-

ste Stobée i Skåne, ofredat dennes hos och anhö-

riga, blifvit anklagad af honom och rymt ur ri-

ket. Hemkommen på lejd, väckte han en process

emot Stobée; men de verktyg ban dertili nyttja-

de, tvenne illa kända qvinnor, blefvo straffade för

den falska angifvelsen. Nu anstiftade han en mera
vidtutseende plan emot den hatade fienden, och
öfvertalade Anders Gyllenroth (se detta ord), som
var uppbragt mot Stobée, för det att ban icke fått

vittna i den ofvannämnda processen, att börja en

högmålssak emot honom, bvarföre den förledde

likväl föll ett offer. Gyllensten begagnade sig

af sitt lejdebref och lemnade landet. I en duell

mördade han Danske amiralen Tordenskjold. Uti

Hamburg hängde ban en jude i ett klädskåp i sin

kammare. I Sacbsen gaf han sig ut för general-

adjutant och friade till ett fruntimmer af en för-

näm slägt. Då hans frieri afvisades, sökte ben

skymfa henne genom föregifvandet, att hon vore

hans dotter, frukten af hans bekantskap med mo-
dern, medan Carl XII:s här uppehöll sig i landet.

Härom började han en process; men då den icke

syntes slå ut till hans fördel, smög han sig en

natt in i hennes rum och mördade både henne och
modern. Ertappad under sin flykt och ställd inför

rätta, dömdes han till döden, och som ban dertili

icke ville bereda sig, utfördes han till afrättsplat-

sen bakbunden på en stol, och undergick sitt straff

år 1727.

Gyllenstjerna* Denna i Svenska historien rykt-

bara ätt, hvaraf funnits fyra grefliga, två friberr-

liga och en adlig slägtgren, skall bärstamma från

en Dansk, vid namn Erik, för sin längd kallad:

LÅmreben, och hvilken bodde på Ågård i Jutlaud.

Den Svenska ättens stamfar är Krik Kril&ssnn
till Danstrup, Fogelvik och Bjurum, riddare och
riksråd, höfvidsman på Borkholm, riks-hofmästa-

re, lagman i Tio härad, och gift med Carl VIII

Knutssons dotter, Christina. Han dog år 1477.
Hans son,

fwyllenstjerna , Erik Eriksson» riddare, riks-

råd och höfvidsman på Nyköpings slott, blef år
1502 ihjelslagen af Östgötharne enligt Sh. Rosen-
hane ; men af Westgötbarne enligt Stjernman. Da-
lin omtalar en Erik Eriksson af Dansk börd, hvil-

ken öfvergifvit Lödöse och Elfsborg, samt blifvit

af Westgötha-allmogen ihjelslagen år 1502. Det
kan möjligtvis vara samma person; ty namnet Gyl-
lenstjerna antogs först af hans sonson, Mils €M-
rannoa (se nedanföre). Hans son,

GyIlenstjernn, Carl Eriksson» var riddare,

riksråd, lagman i Westergöthland och ståthållare

på Kalmar slott. Han kallades till Gustaf I:s re-

gements-råd år 1540, och var hans sändebud vid

mötet i Halmstad Dog i Kalmar år 1541.
Gyllenstjerna, Mils Göranston, en sonson
till den ofvannämnde Erik Eriksson, blef riksråd

hos Gustaf I år 1555, (samma dag som hans far),

af Erik slagen till riddare och utnämnd till kan-
sler, af Johan gjord till friherre, hyarvid Landholms
sätesgård anslogs honom till friherreskap, jemte
flera kyrkogods i Småland, ståthållare öfver sist-

nämnda landskap och riksdrots, af Sigismund ut-

sedd till lagman i Tio härad samt af hertig Carl till

ståthållare, först i Stockholm och sedan i Kalmar;
död på Fogelvik i Oktober månad 1602. Denna
förmåga , att bibehålla sig under fem serskildta re-

genter af så olika lynne och regeringsgrundsatser,

röjer mycken slughet och egenskaper att göra sig

behöflig; men äfven mycken undfallenhet för de
mägtiges böjelser och godtycken. Hans slughet
skulle dock icke till slut hafva hjelpt honom, ty
Carl hyste misstanka mot honom, helst som två
af bans söner öfvergått till Sigismund; men dö-
den befriade honom ur denna förlägenhet. Under
sin nära 50-åriga tjenstetid återfinnes hans namn
vid många vigtiga värf och tilldragelser, och öf-
verallt visade han sig smidig och medgörlig. Lik-
väl var han, tillika med Glas Fleming, den ende
som sökte afstyrka Sigismunds val till konung i
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PoteD. Vid Catharina Månsdotters kröning höll
- han kronan; men överväldigades af en svimniag
och släppte henne, hti]ket ansågs som ett olyck-
ligt förebod. Hans Äldste son,

Oyllenttjeraa, Johan, är mest bekant genom
sin romaneska giftermål, bvilket på den tiden

gjorde mycket uppseende. Han vann nemligen 8i-
grid Brahes, grefvePebrs dotters, kärlek, samt er-
höll äfven hennes hand genom prinsessan Annas
beskydd. Men Erik Bjelke, med bvilken fadern

förlefvat henne, salte allt i rörelse för att häm-
nas, och blott genom prinsessans bemedling lyc-

kades det att bilägga tvisten, bvilken kunnat blif-

va ett riksdagsärende. Förliknings-vilkoren voro,
att G. betalte 2,000 R:dr i skadestånd åt Bjelke,

akänkte 800 R.dr till Upsala universitet och ett år
höll sig med sin hustru undan på sina egendomar.
Denna kärlekshistoria har gifvit Gustaf III ämne
till dramen: Siri Brahe och Johan Gyllensljerna

;

men bvarvid han tillåtit sig en väsendtlig afvi-

kelse frän historien, då han inför kronprinsen Gu-
staf Adolf såsom fredsstiftare. Denne var nemligen
då blott några månader gammal; ty de båda äl-

skandes bröllop firades den 13 Mars 1595. Se-
dan Johan G. öfvergått till Sigismund, anställdes

han af denne såsom chef f&r hans adel och hof-
män, vid tåget till Sverige år 1598, och anförde
följande året, såsom amiral, en flotta, hvarmed
han sökte öfverraska Elfsborg, hvilket likväl miss-
lyckades. Han qvarstannade sedan i Polen, der
hans son,

Oyllenatjerna, Sigismund , blef senator, ka-
alellan i Danzig och dog der år 1668, såsoro Lu-
theran och mycket värderad bland de lärde, samt
af konung Uladislaus, hos bvilken han stod i sär-

deles ynnest.

&yl)en*tjerna, «öran Wlleeon» andre sonen

till riksdrotset, höll först Sigisrounds parti ocb
misstänktes af hertig Carl för att äfven hafva öf-

vergått till katbolska läran; men återkom snart

och lyckades ådagalägga sin oskuld, så att han

blef riksråd ocb amiral, samt 1610 riks-amiral.

Såsom flottans befälhafvare hade han likväl icke

någon särdeles lycka; ty han var ständigt utsatt

för stormar ocb uträttade aldrig något. Dog 1618.
Hans son,

Cvyliénatjernfi, Göran, dog 1686 i en ålder

af 54 år, såsom president i Götba bofrätt, sedan

han förut varit riksråd, guvernör för drottning

Christinas underhallsländer ocb öfverståthållare i

Stockholm. Han uppböjdes i grefligt stånd, jemte
sin bror, Johan, och hans grefliga ätt blef den

längst fortlefvande. Hans son,

dyllenetjernii, IVil», utmärkte sig vid flera till-

fällen under Carl XH:s krig. Ar 1703, då ban

var öfvcrst-löjtnant vid Norra Skånska kavalleriet,

eröfrade ban det starkt befastade klostret Soka),

tog der It metallkanoner och ett rikt byte, upp-

satte år 170? ett nytt dragon-regemente, hvilket

han sedan anförde, slog Ryssarne vid Bielki år

1709, hvarvid han förlorade många officerare af

regementet, blef fången efter slaget vid Pultava,

fofdes till Wosneaensk och qvarMUs der till 1722.

Hemkommen, utnämndes han till generaMöjfesant,
landshöfding i Nyköping och 1727 till riksråd.

År 1731 begärde han ett förskott af penningar
till en utländsk resa, för att återställa sm för-
svagade belsa. Ansökningen försändes till stän-

derne, afslogs af prester ocb borgare; men bi-

fölls af adel ocb bönder. Samma dag saken af-

gjordes bos bonde-ståndet dog sökanden i Stock-
holm den 22 Februari.

Ctyllenetjernn» Jolum fiärannon, den mest
utmärkte, icke blott af sin slägt, utan äfven af
sina samtida inom Sverige, ocb en af de djupast

tänkande statsmän det någonsin ägt, var son till

amiralen och landshöfdingen i Upland, Göran Gö-
ransson G., och född på Elfsjö i Brännkyrka nära

Stockholm, d. 18 Febr. år 1635. Han ville, så-

som ung, ingå i krigsståndet, och yttrade sin ön-
skan derom till Carl X Gustaf, som dock afslog

den, förmodligen emedan han icke ansåg honom
äga några militära anlag, en åsigt, hvari ban tyc-

kes haft rätt, och bvilket bekräftades då G., un-

der Carl XI:s krig, fick något inflytande på krigs-

företagen. Han saknade likväl icke personligt mod

,

bvilket han visade vid Ghristiaaopel , som ban år

1677 eröfrade med endast 500 man, då den fång-

na Danska besättningen utgjorde 750, utom snapp-

hanar och borgare. Politiken var likväl hans falt.

Af Carl Gustaf utnämnd till kammarherre, blef

ban år 1666 hof-kansler, 1 668 landtmarskalk och

riksråd samt 1674 general-guvernör i Skåne. Han
lyckades vinna Carl XI:s fullkomliga förtroende,

och var, så länge han lefde, hans förklarade gunst-

ling, utan hvars råd konungen ej företog någonting.

Dessa råd voro också, om man får dömroa efter

fienders och vänners sammanstämmande uppgifter,

af en i allmänhet mera storartad och fosterländsk

syftning, än dem man bar sig bekanta efter nå-

gon annan Svensk statsman. De voro nemligen,

att underkasta de kongl. förmyndarnes förvalt-

ning en behöflig undersökning, att företaga reduk-

tionen af do bortslösta kronogodsen, att öfver-

gifva de Tyska eröfringarna , såsom ogagneliga för

Sverige, att i stället söka vinna Norrige, att af-

stå från det skadliga Franska förbundet ocb der-

emot sluta sig till Danmark, hvarefter Skandina-

vien skulle uppträda som en sjelfständig, nära in-

sular, stat, h vilken grundade sin styrka mera på
handel och en stark flotta, än på någon landt-

magt, och kunde undvara utländskt peooinge-un-

derstöd, betala sin statsskuld, ocb lefva mägtig

och lycklig inom sig. Denna högtänkta plan, åt

hvilken man ännu, efter tvenae århundraden, svårli-

gen kan undgå alt skänka det fullkomligaste bifall,

ocb som Carl XI äfven sedan till en stor del följ-

de, hafva G:s fiender och afundsmän (ty desse haf-

va egentligen tecknat hans lefnad) tillagt de mest

orena bevekelsegrunder. Han ville, säga de, un-

danrödja konungen, hvilken skulle falla för fiendens

eller lönnmördarens band, sedan bilda en republik,

hvars bufvud han sjelf skulle bKfva , krossa ari-

stokratien , för sådant ändamål upphöja ocb smickra

medelklassen, o. s. v. Några bevis härpå har man

emellertid ej kunnat åstadkomma, och ingen san*
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olikhet finne», som skalle kanna gifta ett stöd

deråt. G. var en man af högst ovanliga egeaska-

skaper. Med en jättes växt och styrka — han

kände t. ex. linda en spik kring sitt finger, med
handen räta ut en hästsko, sammanklämma en tjock

silfverbägare, — en ovanlig arbetsförmåga, ett

okonstlad t, nästan affekteradt ohyfsadt väsen-

de, förakt för all flärd och yta, förenade han

en hofmans smidighet, en slag beräkningsförmåga

och en u Istaderad förställningskonst. Han var lika

stark till själen som kroppen och framgick till

sina syftemål, med mera afseende på dem, än på
medlen. När man nu lägger härtill, att reduktio-

nen, denna nagel i högadelns öga, härledde sig

• från honom och var hans tanke, ehuru den ej blef

ett verk af hans band, att hans politiska plan strid-

de helt och hållet mot den hittills följda, samt att

hans personlighet ej var egnad att skaffa honom
vänner, så bör man mindre förundra sig öfver de

skuggor, hvarmed hans bild blifvit tecknad. Det

är möjligt, att han något förändrat både sitt

statsmannasystem och sitt väsende, i fall hans lef-

nad blifvit längre; men den afb röts, då han skulle

börja utföra sina åsigter. Han dog hastigt i Lands-

krona, den 10 Juni år 1680. Att han hunde skic-

ka sig efter omständigheterna, visade sig bland

annat deraf, att han, ehnru fiende till all glans,

likväl utvecklade en ovanlig prakt, då han, som
ambassadör till Köpenhamn, skalle afhemta konun-

• gens brud. Han sjelf visade sig klädd i en högst

dyrbar drägt, hvilken, sällsamt nog, några få vec-

kor derefter begagnades som hans svepning.

(Gryllenatjerua, Krlk Carlseou, af en yngre

gren, son till assessorn i Svea bofrätt, Carl G.,

född på Limmared år 1602, studerade i Holland

och England, reste genom flera länder, gick i

Fransk krigstjenst och bevistade la Rocbelles be-

lägring 1628, återvände sedan till Sverige, blef

kammarherre hos Gustaf II Adolf, följde honom i

30-åriga kriget, användes i åtskilliga mindre be-

skickningar, hade den sorgliga pligten att hem-
föra hans lik och deltog vid hans begrafning

såsom marskalk för både den Svenska och Tyska
adeln. Blef landsböfding öfver Wiborgs och Kym-
menegårds län, landtmarskalk vid 1642 års riksdag,

general-guvernör öfver Ingermanland, Kexholm och
Narwa samt riksråd. Efter alla dessa höga em-
beten blef han bvad som, enligt vår tids vanor

och begrepp, skulle vara en skymfande återgång,

assessor i Svea hofrätt år 1652. Tvenne år se-

nare utsågs han till president i Åbo hofrätt, 1657
till lagman i Tio härad i Småland och general-gu-

vernör i Finland; men hvilket embete han ej till-

trädde, emedan han afled samma år d. 23 Okt.,

på sin egendom Nynäs, nära Nyköping, dit han
rest för att undgå en härjande farsot, hvaråt man
gaf namnet: pesten. Han beskrifves som en väl-

sinnad, förståndig och allmänt aktad man. Hans son,

Oyllenntjeru*, CUrfatoJTer , föddes år 1647.
Såsom tillhörande denna, då för tiden, lysande

och ansedda ätt, var han säker om sin lycka och
steg så hastigt på befordringarnas bana, att han
redan i 676, således vid 29 års ålder och under

en fredlig tid, var general-major, bvarpå lästa

år följde general-löjtnants-värdighet och guver-

nörs-embetet i Norrland. En del af dessa befor-

dringar kan förklaras genom hans ynnest hos för-

myndare-regeringen, en annan genom den nåd, haa

förstått förskaffa sig hos den unge konungen, för-

nämligast genom sin både uppenbart och hemligt

förklarade fiendskap mot grefve Magnus Gabr. De la

Gardie. Han vare mellertid äfven en tapper man, och

skall, enligt egen uppgift, i slaget vid Lund haf-

va erhållit icke mindre än 19 sår, hvaraf han låg

på valplatsen, länge ansedd som död. Till belö-

ning för hans mod och lidande utnämnde konun-

gen honom till riksråd; men med vilkor, att så-

dant, tills vidare, skulle förblifva hemligt. Nå-
got verkligt förtroende tyckes han emellertid icke

bafva åtnjutit hos Carl, ty han inkallades i rådet

först år 1681 , lärer kort derpå hafva fallit i

onåd; men följande året ånyo innästlat sig, sä

att han utnämndes till öfver-ståthållare, sedermera

till grefve och år 1697 till och med utsågs tfll

en af den unge Carl XII.s förmyndare. Han afled

den 14 Juni år 1705. lians bror,

ttyllenstjerna, Carl, född d. 4 Febr. år 1649,

innehade egentligen boftjenster; men deltog likväl

både i krigs- och stats-ärender. Såsom öfver-

kammarberre och öfver-stallmästare hos Carl X
Gustafs enkedrottning, följde han Carl XI under

hans fälttåg och bivistade slagen vid Lund och

Helsingborg. Han bade åtskilliga uppdrag i hof-

vets angelägenheter, bland andra det, att vara

guvernör i enkedrottningens lifgeding ocb överste-

marskalk bos henne. År 1687 inkallades han i

rådet och utnämndes till grefve, samt tio år se-

nare till president i kammar-revisionen. Carl XII

uppdrog åt honom från Bender, att i senaten fö-

redraga sju regeringsärender, samt utnämnde ho-
nom år 1718 till president i Svea bofrätt, hvarpå

år 1719 följde kanslerskapet för Åbo universitet.

I sin ungdom skall han hafva varit väl öfvad i

ridderliga bragder, emedan han vann första priset

i den stora karusellen, som hölls år 1672, i an-

ledning af konungens anträde till regeringen. —
Deras äldste broders son,

Oyllenatjerna, Erik Honradsion, major vid

lifgardet, stupade i slaget vid Pultava, och med
honom utgick den friherrliga Gyllenstjernska ät-

ten af Uleåborg.

Oyllenatjerua, Carliiou, son till öf-

versten och kommendanten i Wismar, föddes i nämn-
de stad d. 13 Okt. 1648. Vid 18 års ålder tog

han tjenst som pikenerare; men hvilket egentligen

var blott en gradpassering eller något mindre äa

en sådan, ty två år derefter var han kapiten, fö-

retog en resa genom de flesta Europeiska länder,

gick i Holländsk tjenst ocb blef sårad i slaget vid

Senef d. 11 Aug. 1674. Hemkallad, likt alla atom-
lands vistande Svenskar, i ocb för det började kri-

get, lyckades han, icke utan svårighet, att åter-

vända, emedan hans resa måste ske genom endast

fiendtliga länder. Då han i Kongsbacka råkade

Carl XI, utnämndes han af honom till chef för

ett kavalleri-regemente. Qaa deltog i kriget, at^
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märkte sig dertnder och gjorde sig omtyckt af

konungen, så väl genom sin tapperhet som genom
sitt angenäma umgängessätt. Denna ynnest vann

han äfven hos dess son, hvilken befordrade ho-
nom, så att tan år 1697 var general och guver-

nör öfver Bremen och Verden; han förde befälet

vid de korta fiendtligbeterna mot Danmark 1698,
vid de befarade år 1701, och år 1708 öfver de

trupper, hvilka skulle återställa freden mellan Ham-
burgs borgerskap och magistrat. För denna fred-

liga bedrift belönades G., redan grefve och kongl.

råd, med fältmarskalks-värdigheten. I rådet satte

han sig emot Stenbocks vidsträckta planer, befa-

rande eller förebärande ett fiendtiigt anfall . på
Sverige och vådan att dervid blotta landet både

på trupper och penningar. Härigenom förlamades

likväl till en del Stenbocks verksamhet, och hans

olycka i Tönningen forbereddes. Han fick befälet

i Skåne under de sista åren af Carls regering, och

afrådde hans sista tåg till Norrige. Dog den 30
Härs 1720, med namn af en upprigtig fosterlands-

vän, försigtig och rådig; men stolt och hämnd-
lysten. Hans grefliga ätt utgick med honom.
fi*yllea*tjeraa, ttftran Wllsion, d. y.> son

till riksrådet Nils Göransson G., född den 22 April

1723. Han förlorade sin far vid 8 års ålder och
var strax t derpå i fara att sjelf mista lifvet, då

han, vid fallet från öfversta våningen af ett bus

ute på landet, afbröt lårpipan på tre ställen; men
botades så lyckligt, att han under sin öfriga lef-

nad icke hade någon olägenhet deraf. Ingick

vid 19 års ålder i Svea hofrätt, och blef kammar-
herre år 1750. Lagman i Nerike och 1765 riks-

råd; men då han 1769, jemte flere af sine kol-

leger, efterskrefs till Norrköping, der ständerne

då voro församlade, förutsåg han den hotande stor-

men och begärde sjelf afsked. Platsen erbjöds

honom ånyo åren 1771 och 1772; men han afslog

den. Likväl emottog han år 1781 riksmarskalks-

embetet, och förvaltade det till år 1788, då han

begärde afsked derifrån. K. af N. O. och Sera-

fimer-riddare. Död den 17 Maj 1799, då den

grefliga ätten af Björkösund utgick med honom.—
Af denna ätt hafva tre fruntimmer blifvit oamn*-

kunniga

:

Gyllenstjerna, Christina, Sten Sture den yn-
gres gemål. (Se: Christina Gyttemfjerna.)

QyUenetJema , GJttrwell» syster till Nils Carls-

son G., och dotter till Carl Nilsson G., om hvil-

ken det yttras i Biografiskt Lexikon, att hon "var

på en gång en Minerva och en amazon, som än

fördjupade sig i theologi, kemi, nat uralhistoria,

musik, än klådd i hjelm och harnesk, modigt tum-

lande sin häst, än ströfvande på jagt." Hon skall

hafva utmanat öfverst-löjtnanten Kon) till envig.

Född 1646. Lefde ännu 1685, såsom enka efter

Öfverst-löjtnanten Scbulman. Den ofvannämnda öf-

verst-löjtnant Kohl, som hon utmanat, var gift

med en annan Gjörwell Gyllenstjerna , dotter till

Nils Nilsson G., och som emot slägtens vilja gif-

vit honom sin band.

djrllenstjcriia » Maria €3urtafva» gift med
riksrådet Carl Bonde, död år 1738, har utgifvit

en översättning af Josephi Flavii Judiska kistotia;

hvaraf första delen utkom 1713, men den andra

delen 1747, således nio år efter hennes död.

dylleatal kallas ordningsnumrorna i den måncy-
kel, hvarefter fullmånadernas inträffande bestäm-

mes. Numrorna kallas gyllental, emedan de bru-

kade fordom uppskrifvas med gyllene siffror. Om
cykeln är rigtig, så måste alla fullmånader inträffa

på samma månadsdagar hvarje 19:de år. Diony-

sius Exiguus, som närmare bestämde tiden för

Kristi födelse, uppsatte en sådan tabell. Nu visa-

de det sig, att hvarje års gyllental eller nummer
i tabellen återfinnes, om man lägger 1 till året»

årtal och dividerar summan med 19, då resten vi-

sar årets nummer. Dionysius upprättade äfven ett

s. k. Calendarium Juliamim perpetuum, i hvilket

alla års nymånader kunna igenfinnas, enligt den

uppgifna regeln. Om skeppsbord begagnas det,

i förening med epakten och tabular-tiden, vid ut-

räknandet af tiden när bögt eller lågt vatten in-

träffar på något visst ställe, en gifven dag.

Qylling, gultrast, sommargylling (Oriolus galbu-

la), en till sparffoglarnes andra ordning, gångfog-

lar, hörande fogel af 9 £ tams längd; hannen hög-

gul med en svart fläck emellan ögat och näbben,

vingar och stjert svarta, på vingarne en liten gol

fläck, gula spetsar på hvardera af stjertens 5 sido-

pennor; honan ofvan gröngul, under hvitaktig med
små svarta fläckar längs efter spolen, sidorna, äf-

vensom vingarne ocb stjertens nedre täckfjädrar

höggola. Förekommer högst sällan i de södra och

mellersta landskaperna, och såsom flyttfogel. Den
anländer sent om våren och flyttar tidigt om hösten»

Han är liflig och skygg, samt flyger hastigt från

en trakt af skogen till en annan, locktonen är hög
och hvisslande, och sången liknar något trastens.

Han bygger det konstigaste näste af alla Svenska

foglar, sammanflätadt af fina grässtrån, rötter,

mossa, ull, m. m. , till formen likt en djup korg

och fästadt i en klyka af en gren i något träd el-

ler buske. Äggen äro hvita, kring den tjocka än-

dan glest beströdda med svartbrona punkter, och

läggas 4— 5 tillsammans. Födoämnena utgöras vår

och sommar af insekter, sedan af åtskilliga slags bär.

Cdyllioff, en afart af vanliga äppleträdet (Pyrus

malas). Deraf förekommer: Hvit gylling, hvars frukt

är ordinärt stor, slät och välformad, tiH färgen

ljusgul med mört, saftigt och välsmakande kött,

mognar i slutet af Augusti, och bör då genast

användas rå eller till torkning, emedan den ej bål-

ler att forvaras. RosengyUing , med frukt till form

och storlek lik den förra; nien till fårgen rosen-

röd och gul, med ljusa och mörka flammor, ut-

märkt vacker och välsmakande, mognar i Septem-

ber; men håller sig ej länge. Vintergytting , hvilkens

frakt liknar den föregående till färgen, är röd på

ena sidan och gulgrön på den andra. Den mog-
nar i Oktober och kan genast ätas; men blir bättre

efter en månads liggning, samt kan forvaras till våren.

Qylta, Bengt »uunnnion , till Påtorp, af

den gamla, längesedan utdöda, Gylta-slägten , lag-

man i Westergöthlaad och det första riksråd af

denna itt, från 1440 till sm död 1464.
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ttytia, Bengt» blef Ar 1550 lagman i Wester-

götblaad och 1564 ståthållare på Stockholms slott

tamt 1566 riksråd. Konung Erik slog honom till

riddare vid sin kröning och visade honom mycket

förtroende, hvilket han äfven förtjenade. Då ko-

nungen belägrades i Stockholm af sina bröder,

skickade han Gylta, jemte Nils Gyllenstjerna , att

dagtinga med dem. Johan bibehöll honom vid em-

betet och gaf honom åtskilliga uppdrag, bland an-

dra det, att i Ryssland upplåna penningar. År

1572 blef han skattmästare och afled julnatten

1594. Hans bror,

Oylta, Gttrau, ansågs på sin tid för den lär-

daste statsman i Sverige , och har författat en Aro-

nologi från {326 till 1U5 , en Historia om Svear

och Gölker , en underrättelse om "Riksens tillstånd

och hvad till dess välfärd länder." Det är ovisst,

om han blifvit intagen i rådet.

ttyninasll- ©cIi •kole-liemman kallas de fa-

stigheter, som äro anslagne icke till någon viss

tjenstemans lön vid skolverket, utan till dessa un-

dervisnings-inrättningar i allmänhet. De grunda-

des ursprungligen på viss dertill anslagen tionde,

hvilken drottning Christina ökade, på samma gång

hon bekräftade den skattefrihet på sina hemman, som

de genom serskildta anslag förvärfvat. Sedermera

stadgades, år 1664, en allmän grund for dessa pri-

vilegier i de fall, der något serskildt beslut i äm-

net icke fanns, och denna läroverkens frihet är be-

kräftad i presteståndets privilegier år 1723. Kost-

naden för läroverkens underhåll utgår hufvudsakli-

gen i spannmåls-tionde och räntor, med tillägg af

några mindre betydliga penninge-anslag, bvilka er-

hållits i senare tider.

Gymnasium 9 ett Grekiskt namn, som betecknar

ett rum för kroppsöfoingar, har blifvit gifvet åt

de högre elementar-läroverken i Sverige. Gymna-

sierna började inrättas på konung Gustaf II Adolfs

tid; det första var i Westerås år 1624, stiftadt

förnämligast under medverkan af den store bisko-

pen Johannes Rudbeckius. Gymnasium delades i

trenne kollegier, bvilka benämndes collegiutn sapien-

tioe , coltegium etoquentim och collegiutn pietatis. 1 det

förstnämnda var undervisningen rigtad på förstån-

dets öfning, och omfattade logik, ethik, gramma-

tik, mathematik och fysik, samt rätts- och stats-

lära. 1 det andra syftade undervisningen mera

på känslans och inbillningskraftens bildning, genom
poesi, rbetorik och historia. Den tredje afdelnin-

gen fastade sig vid hjertats bildning, genom reli-

gions-undervisning, och detta kollegium blef tilli-

ka ett slags prest-seminarium. Undervisningen vid

gymnasium omvexlade med oskyldiga sällskapsnö-

jen, sång och musik. Lärarekallet vid gymnasi-

erna förenades efterhand med stifts-styrelsen, så

att lektorerne blefvo, hvad de ännu äro, leda-

möter af dom-kapitlen. Redan i drottning Chri-

stinas skol-ordning af år 1649 bestämdes lekto-

rernes antal till sju, nemligen två tbeologiska, af

hvilka den ena skulle undervisa i nya testamen-

tets grundspråk och den andra i dogmatiken, en

rhetor eller lektor i Romerska vältaligheten, en

logicus et physicus, en historiens et poeta
y

en

Grmcus och en mathematicus. I hufvuddragen h*r

denna sammansättning bibehållit sig; antalet ir

ännu sju, utom vid vissa gymnasier, der blott en

theologie lektor finnes och hela antalet således

blir sex. Den vigtigaste förändringen består der-

uti, att de gamla språken icke så uteslutande som
förr utgöra undervisningens föremål, ehuru de än-

nu till en väsendtlig del ingå derutL Meningen

med gymnasierna var, att allmännare utbreda kun-

skaper både för kyrkans och statens tjenst, ehu-

ru förbindelsen med kyrkostyrelsen gjorde den

tbeologiska bildningen till en hufvudsak. I våra

dagar hafva nya bildningsämnen tillkommit uti na-

tural-historien, och, genom anställandet af en ser-

skildt lärare uti de moderna språken. Begge dessa

lärare, äfvensom gymnasii-adjunkten, äro dock i

löneförmåner olika lottade mot de egentliga lek-

torerne och äfven i tjenste-befattning dem olika,

emedan de icke äro ledamöter af dom-kapitlen.

Gymnasii-adjunktens bestämmelse är, att, vid inträf-

fande förfall eller ledighet, vara vikarius för lek-

torerne, hvarjeinte numera undervisningen i Hebrei-

ska språket blifvit uppdragen åt honom, och så-

ledes skiljd ifrån lärare-befattningen i Grekiskan,

med hvilken den förut varit förenad. (Se för öf-

rigt orden: Elementarläroverk, Konsistorium.)

Gymnastiska Central- Institutet. Förtjensten

af denna inrättning tillhör uteslutande den oför-

gätlige Ling, hvilken uppfunnit ett nytt system

för gymnastik och fäktning (se vidare: Ling> Pehr

Henrik). Den nytta, som åtskilliga personer er-

farit genom gymnastikens begagnande i Lund, der

Ling då var anställd såsom akademi-faktmästare,

väckte tankan på methodens allmännare spridande

och användande, och förmådde Ling att, år 1813,
flytta till Stockholm, der den fordna Styckgjn-

taregården anvisades till plats för inrättningen oelf

ett anslag af 1,000 R:dr beviljades åt densamma.
Småningom bar institutets verksamhet utvidgats.

Gymnastik, och till en del äfven fäktning, har in-

gått som en beståndsdel i den allmänna uppfostran,

och serskildte lärare hafva för sådant ändamål

förordnats, ej blott vid universiteterna och krigs-

akademien, utan äfven vid gymnasierna och en

mängd skolor. Isynnerhet hafva de ansetts såsom
en nödvändig beståndsdel i militär-bildningen, och

vid hvarje regemente eller korps Gnues numera en

lärare derföre, b vartill vanligtvis en af de yngre

officerarne utses. Desse erhålla både theoretisk

och praktisk undervisning vid central-institutet,

bvarest sådan äfven bör meddelas åt dem, som äm-
na sig till gymnastik-lärare vid skolorna. — Utom
denna institutets egenskap af offentlig inrättning,

gifves der privat undervisning åt de pecsoner af
begge könen, som det önska, bvarjemte sjukgym-
nastik derstädes begagnas af en mängd patienter,

lidande af mångfaldiga sjukdomar eller kroppsly-

ten. Deras antal, som härifrån utgått, dels all-

deles återställda, dels betydligt förbättrade, ir
ganska stort, och äonu större de ynglingars, som
här vunnit en högre utveckling af kroppens helsa

och förmögenheter. Äfven äldre personer, »om
försökt detta enkla och naturliga läkemedel, ftr
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svagheter ocb ofaHkomligheter i den fysiska orga-

nisationen, hafva deraf rönt de mest välgörande

följder. Allt detta bar spridt den Svenska gym-
nastikens rykte jemväl till andra länder, hvarifrån

nan sdkt skaffa sig kunskap om dess method, och

öfver-låraren vid institutet, löjtnant C A. Georgii,

har nyligen, på Franska regeringens begäran, af-

gått till Paris, for att biträda vid organisationen

af en dylik anstalt därstädes. — Efter stiftarens

död, år 1839, blef den dittills varande förste lä-

raren,, professor Bran ting, institutets föreståndare

(se: Branting, Lars Gabriel). Det har för närvaran-

de ett statsanslag af 4,400 R:dr B:ko, hvarmed fö-

reståndarens, Öfver-lärarens och 3:oe lärares löner

bestridas, och det öfriga användes till utfodring af

en bäst och inrättningens andra materiella behof.

Gtyntlierberg* Denne Carl XU:s drabant var känd

för sin ovanliga kroppsstyrka, hvarom berättas åt-

skilliga, intill det fabelaktiga gränsande drag. Carls

ryktbare motståndare, konung Aögast af Polen,

var en utomordentligt stark man, och roade sig

stundom att skryta dermed. Då Carl en gång be-

sökte honom i Dresden och de redo genom ett

porthvalf, i h vilket en stor metallring var fästad,

fattade August denna ring med ena handen och

lyfte sig ur sadeln, hvarvid han höll tygeln med
den andra. Carl vinkade åt Gyntberberg, som grep

i ringen med båda händerna, omfattade hästen med
benen och sålunda upplyftade både sig och honom.

En annan gång bortbar han , ur det Sachsiska tyg-

huset, en kanon med silfverdrufva, känd nnder namn
af Moses, bvilket skedde i följd af ett vad mellan

de begge konongarne. Detta räddade sedermera

Gyntherbergs lif , då han för sobordinationsbrott var

i fara att dömas till döden. Han skyldrade nem-

ligen med det ofantliga geväret för konungen,

hvilken, rörd af hans tiilgifvenhet, ej konde låta

en så väldig kämpe dö för ett öfverilningsfel , utan

benådade honom.

Gyntherrelt, Carl Gu»titt, var kammarherre

och slutligen öfver-hofmarskalk bos Carl XII, följ-

de honom från krigets början till slaget vid Klis-

sow, der hans begge händer blefvo bonom afskjut-

na. ' Någorlunda återställd till helsan, reste han

till Frankrike, der han lät göra sig tvenne arti-

ficiella händer, med bvilkas tillbjelp ban tem li-

gen ersatte sin förlast; deltog sedan i Carls föl-

jande fälttåg och blef, efter slaget vid Pultava,

fången vid Dniepern, samt förd till Moskwa, der

han qvarhölls ända till år 1721. Återkommen till

Sverige, utnämndes han till öfver-hofstallmästare

1739 ocb dog 1738.

ftyrds, Rffert f riksråd från 1446 till 1451,

var kantor i Upsala. Man finner hans namn, jcm-

te andra riksråds, i den förening, som år 1450

afslöts i Arboga, rörande Norriges afträdande.

fdyrtth, en dotter af konung Olof II, gift med
Danske konungen Harald Blåtand.

Oynlnsje, ett jernbruk i Fernebo socken af Gefle-

borgs län och landskapet Gest rikland, är beläget

* mil från Fernebo kyrka och £ mH från West-

manlands gräns på en balfö , som till tre sidor om-
gifve* af Dal-alfvan, och vid att strömfall, Gysia-

gen kalladt, på Kofversta ägor. Blef först anlagdt

år 1678 genom inspektor And. Larsson Bök, och
innehades en tid af dess efterkommande. I början

var der allenast ett gevärs- faktori; sedan anlades

ett stångjerns-verk, hvilket privilegierades år 1701
till 1,300 skepp:d oeh ökades tid efter annan. Mas-
ugnen, som först byggdes år 1667, ligger invid

bruket, erhöll i början 12 års frihet; men blef

sedan taxerad till 1 skepp:d tiondejern för dygnet.

Bruket har vacker belägenhet, mjölqvarn, såg,

stort växthus och ansenlig trädgård. Gysinge bruk

har nu 4 härdar och 3,733 skepprd 6 lisp:d priv.

årligt smide af eget tackjern. Hammarskatten är

37 skepp.d 6 lisprd 13 marker. De här befindt-

liga manufaktur-smides-verkstäder begagnas endast

för brukets behof. Afsättningsorten : Gefle. Ägare:

M. Benedicks' arfvingar. Broksstämpeln visar ett

sammanbundet JB, med krona öfver.

Gå full u*ed rak* knttu, en pantlösen i folk-

lekar, begagnas i Norrland. Den pantskyldige

svänger sig vissa hvarf omkring på en pnnkt, ocb

ser dervid upp i taket, samt skall sedan söka att

gå utmed skarfven emellan tvenne bräder i golfvet.

GÄfva är laga fång, om den är lagligen gifven,

och består af sådant gods, som kan bortskänkas.

Arfvejord får neraligen ej bortgifvas, åtminstone

ej för längre tid än gifvarens lifstid. Efter hans

död kunna arfvingarne återfordra arfvejord, som
blifvit afbänd genom gåfva. Ett undantag finnes

dock, nemligen att arfvejord kan gifvas på lifs—

tids besittning åt trogne tjenare, så framt gifva-

ren icke äger aflingejord att använda. All gåfva

skall gifvas med två vittnen, ocb lagfaras samt

uppbjudas, om den består i fastighet. Deremot
kan den, om domstol pröfvar skäligt, åter för-

verkas genom otacksamhet af gåfvolagaren emot
gifvaren, eller hans barn och förste arftagare Ett

serskildt förhållande äger rum med gåfvor emellan

trolofvade, hvilka förverkas då trolofning brytes,

samt då, i vissa händelser tillfalla den oskyldiga par-

ten, ocb i andra de fattige. Efter stadsrätt får man
bortgifva sjettedelen af godset, i fall bröstarfvin-

gar finnas; men annars hälften, och om endast

utländska arfvingar efterlefva, kan alltsammans

gifvas åt inländsk man. Gåfva är, likasom testa-

mente, underkastad bevillning. Ur en annan syn-

punkt äro vissa gåfvor förbjudna att emottagas,

såsom då embetsmän taga gåfvor af fremroande

regenter, utan konungens samtycke. Sådant straf-

fas med förlust af ära och embete.

G&fVetorp, 2 hemman säteri i Lekaryds socken

af Kronobergs län, anlagdt af en utländning, hvars

namn nu är okändt. Strögodset består af 4 hem-
man i Dansjö by, 1 hemman med qvärn och såg,

nnder namn af Åläng, samt 1 hemman Hökaryd.

Byggnaderna äro vackra. Ett tegelbruk hör till

säteriet, der 36,000 tegel årligen tillverkas. På
ägorna märkes Kronobergs hed, Kronobergs rege-

mentes öfningsplats. Säteriet bar tillhört slägter-

ne: Steucb, Mörner, Barman, Sprengtporten och

Da Geer.

€**UJ«» ett jernbruk i Botheå socken af Ånger-

manlands landskap och Westernorrlaads län, lig-
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ger 1 mil N.O. från Botheå kyrka, emellan Offer-

ocb Gålsjöarne. Privilegierades år 1694 med 1

hammare. År 1704 hitflyttades 1 hammare med
2 härdar från Högfors. År 1744 anlades här äfven

1 kniphammare , hvarefter verket sedan en tid hade

1,400 skepp:d smide; men 1771 flyttades 600 skeppd

härifrån till Björkå frälsehemman nnder Holm i Öf-

ver-Länäs socken. Braket har na 2 härdar och 800
skepp:d priv. årligt smide, af dels eget, dels köpt

tackjern. Hammarskatten utgöres med 8 skepp:d. År
1744 anlade dåvarande bruksägaren en kyrka vid

braket, och der underhålles nu egen prest. Afsätt-

ningsorten är Hernösand eller Stockholm. Ägare:

framl. exellensen, frih. J. Nordenfalks sterbhus-

delägare. Smidesstämpeln visar CNF.
G&lsjön, belägen på skogen Tiveden i Nerike,

ligger 375 fot högre än Öster- och Westersjön.

Gångar kallas sådana sträckor, som förekomma

uti bergen och bestå af andra stenarter än bergets

öfriga massa , samt utsträcka sig något betydligare

på längd eller djup. De synas tydligen vara tillkomna

genom gruudbergens remnande ocb inträngandet af

en fremmande, upplöst stenmassa, i rigtning nedifrån

uppåt uti de bildade sprickorna. Denna fremmande

stenart får namn af gångart eller gångsten, och ut-

göres ofta af eller innehåller åtskilliga slags mal-

mer, i hvilket fall gången får namn af malmfö-

rande eller malmgång. Vanligen är gångarten så

intimt förenad med grundbergarten, att den icke

kan lösbrytas derifrån; men stundom är den på
begge sidor omgifven af ett smalare eller breda-

re band, af en, så väl dermed som med grund-

bergarten, olik stenart, ocb som får namn af sal-

band. Gångarne äro för öfrigt ganska olika till

sin mägtighet, d. v. s. till sin bredd, hvilken kan ut-

göra från mindre än en tum till flera famnar, li-

kasom till sin rigtning, som antingen är mer el-

ler mindre lodrät eller horisontel. I förra fallet

kallas de stupande, i det senare strykande i falt.

Ofta dela gångarne sig uti flera smärre grenar,

kallade drumraer, fördrum mas, eller förtryckas de

af grundbergarten till én del eller helt och hållet,

d. v. s. blifva mindre mägtiga eller upphöra all-

deles. Likaså afskäras de ofta af andra gångar,

hvilka korsa dem i olika rigtningar, och rubbas stun-

dom dervid uti sin rätta strykning eller försvinna

alldeles, eller ock afvika de på ett kortare eller

längre stycke från sin strykning, utan att ändock

afbrytas, samt återtaga den sedan ånyo, hvilket allt

naturligtvis beror på formen och rigtningen af

grundbergets sprickor, uti hvilka gångarten in-

trängt, äfvensom af de olika tider hvarpå detta

skett. Gångarne i våra urberg äro icke malmföran-

de, samt innehålla på sin höjd någon gång litet bly-

glans, som dock ej lönar brytningskostnaden. Frå-
ga har uppstått, om ej en stor del af våra jern-

malmslager äro gångar i en mycket storartad ska-

la; men detta är ännu oafgjordt.

QÄn jrberget, en stor hed i Åkerbo härad af

Ölands södra Mot.

O&agdaffar kallades vissa helgedagar, hvilka for-

dom firades; men nu blifvit indragna. Deras ur-

sprung förskrifver sig ytterst från den urgamla

seden, att utmärka tiden emellan påskhögtiden och

Kristi himmelsfärdsdag med en viss egen helgd. I

femte århundradet förvandlades de sista dagarae

näst före den senast nämnda högtidsdagen till verk-

liga fäste- och bönedagar, och kallades gångda-

. gar, emedan folket då gick omkring sina åkrar

och ängar under klockringning och böner, för att

afböja landsplågor och erhålla god årsväxt. Ef-

ter reformationen bibeböllos gångdagarne så till

vida, att gudstjenst blef bållen måndagen och tis-

dagen efter bönesöndagen; men efter gudstjensteos

slut gick folket till sina arbeten, såsom på en

söcknedag. På detta sätt firades dessa dagar till

år 1741, då de upphäfdes; men återställdes 1743

och fortforo till dess Kongl. Maj:t ånyo uppbäfde

dem d. 4 Nov. 1772, på samma gång som åt-

skilliga andra helgedagar dels indrogos, dels flyt-

tades till söndag.

ftånge Rolf, en nordisk kämpe, af så hög kropps-

byggnad , att sällan någon häst förmådde bära ho-

nom, hvårföre ban oftast måste gå, deraf han

fick tillnamnet Gånge Rolf. Han oroade så länge

Frankrike med sina vikingatåg, att dess konung,

Carl den enfaldige, nödgades afstå åt honom och

hans folk ett landskap i sitt rike, hvilket efter

sina nya ägare kallades Normandie eller Nordmän-

nernes land. Rolf blef dess förste hertig, antog

kristna läran och kallade sig Robert.

e&ugled, kallas utgörandet af dagsverken till

kyrkobyggnad, efter en viss ordning, successivt

och i tur af alla som bo i socknen. Fri kallade

från en sådan gångled äro soldater, hvarunder äf-

ven förstås ryttare ocb båtsmän med torp. Den-

na befrielse bar likväl genom kongl. cirkulär-bref

d. 7 Febr. 1835 blifvit satt i fråga.

Gångpeuuin^ar kallas den extra afgift utöfver

skjutslegan, som betalas, då ridhäst begagnas el-

ler två personer åka efter en häst. Detta senare

är numera aldrig de resandes rättighet, och kan

således endast ske genom den skjutsandes fria be-

gifvande, i hvilket fall gångpenningar bruka er-

läggas till hälften emot skjutslegan för en hast.

f^ÄnffrAder (mythol.), på Isländska Gängrädr, ett

namn som Oden antog, då ban for omkring och

gjorde besök hos jätten Waftbrudner. Sången om
denna färd beter Wafthrudnersmal och finnes i Sa-
mund den vises Edda.

(4Ardby, annex till Sandby, beläget på Öland i

dess södra Mot och Möckleby härad, 2 £ mil O.S.0.

från Kalmar, 4 £ mil S. från Borgholm. Kyrkan,

af sten, är mycket gammal; på kyrkogården står en

runsten. I trakten finnas flere grafminnen och sten-

sättningar, der ibland märkes den så kallade Åydk-

linghögen, en större grifthög på Gårdby gärde; en

kulle, kallad Kyrkobacken, nära kyrkan; Stenrin-

gen, på Torps utmark. Uti Utleoi bys gärde på-

träffades under gräfning, år 1832, 44 kufiska silf-

vermynt, slagne emellan åren 900 och 950. —
Socknen består af 14 £ mtL och har 541 invåna-

re på en areal af 3,981 tunn]., af hvilka endast

12 äro sjöar och kärr. Adr. Borgholm.
GÄrileby, en socken, belägen i Skärkinds härad

ocb kontrakt af Östergötalan ds län och Linköpings
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stift, 2 J mil ö. från Linköping, 2| mil fria Norr-

köping. Socknens både längd ocb största bredd

är
-J

mil. HaUebysjön och Hällersiadsjön ligga in-

till socknens gränse-skillnader.' I socknen märkes:

Åkerby, en välbebyggd och förträffligt odlad egen-

dom, 2 mtl. frälse, hvarmed Ösbytorp
, £ mil. fräl-

se, häfdas i sambrak. Egendomen gjordes af framl.

lagmannen L. Låstbom och dess fru A. Bergen-

stråble, år 1790, till fideikommiss åt deras måg,
framl. öfversten G. F. v. Rööks manliga efterkom-

mande. Plere stensättningar finnas på ägorna
,
jemte

lemningar efter stenlagda vägar, bvilka sträckt sig

till det fordna Folkanga-sätet Herrmanshult. Nä-
ra Åkerby anträffas spår efter en ödelagd grafva.

Socknen bör till 3 kl. konsist. Den består af 20
mtl. och har 525 invånare. Af dess areal, 6,411

tonni., äro 220 sjöar och kärr. Adr. Norrköping.

G&rdfar Ihandel kallas den handelsrättighet, som

af gammalt varit och ännu är förnnuad så väl

borgare i städerna Borås och Ulricehamn , som all-

mogen i nedanstående sju härader af Elfsborgs* län,

Äs, Wedens, Kinds, Marks, Bollebygds, Geseneds

och Redvägs. Deras handels-rättighet ntgör ett

undantag från det allmänna förbudet emot lands-

köp, emedan det är för dessa orters inbyggare

tillåtet, att kring hela riket kringföra arbeten af

egen tillverkning. För de begge städernas bor-

gare är beviljadt, att äfven få kringföra ej blott

sina egna utan äfven allmogens produkter. Dere-

mot far gårdfarihandlanden icke tillika vara köp-

man med vanlig handelsrättighet i stad. Uti of-

vanbemäldte städer finnes skillnad emellan handfande

och gårdfarihandtande. Allmogens gårdfarihandel

är ett privilegium för hemmansbrukare, ej för per-

soner utan jord, och får icke företagas före fyll-

da 22 års ålder. Vissa reglementen äro stadgade,

för att hindra missbruk af denna handels-rättighet.

Så måste t. ex. i passet bestämmas en viss tid,

inom hvilken resan bör vara fulländad, samt de

orter uppgifvas, h vilka den resande ernår besöka,

och en förteckning på de medförda varorna vid-

häfta passet. De böra äfven stämplas ocb äro un-

derkastade visitation af krono- ocb tullbetjentc.

Allt detta har man ansett nödigt, för att hindra

gårdfarihandtande att medföra förbjudna varor, lu-

rendräjerigods och isynnerhet arsenik. I fall den-

na sistnämnda vara utprånglas af gårdfaribundlande,

straffas förseelsen med förlust af handels-rättighe-

ter och 100 R:dr böter. I allmänhet är gårdfari-

handel inskränkt till egna tillverkningar, och hvarje

företag att på detta sätt utsprida andra varor straf-

fas med varans och handels-rättighetens förlust för

utländska varor, och böter till varans halfva vär-

de om den är inhemsk. Gårdfaribandeln är förun-

nad åt Westgötha-allmogen, såsom en uppmuntran

till husflit, och bar blifvit gifven åt denna allmo-

ge framför rikets öfriga inbyggare, med afseende

på dess behof att äga en binäring till åkerbruket.

<7Ärc1*by , en socken, med Rottne, belägen i Norr-

vidinge härad och kontrakt af Kronobergs län och

Wexjö stift, t mil N.N.O. från Wexjö. Här äro

14 sjöar-, de största äro To/fa, Hefyayön och /n-

naren. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1830 på

samma ställe den gamla stått. Denna lårer varit

mycket gammal och hade undergått betydliga för-
ändringar under Garl XII:s tid. I socknen märkes
Gårdsby egendom, utgörande 4 mtl., med 27 torp
och några mindre hemmansdelar i Gaslanda och
Haketorp. Egendomen bar tillhört slägterne Bu-
re, Stråle, Strålenhjelm, Branting, Golliander och
Rappe. Till befrämjande af linodlingen i Småland
anlade öfverste-löjtnant Rappe på Gårdsby ett lin-

berednings- och förädlings-institut, der det Norr-
ländska bearbetningssättet följdes och en mängd ele-

ver njutit undervisning. Detta institut har haft 1,500
till 2,000 R:dr B:ko årligt anslag af statsmedel.

Egendomen har såg- och mjölqvarnar samt en stor

trädgård med öfver 500 äkta fruktträd. Krdkenås
frälse- säteri, 2 mtl. med 13 torp. Har tillhört

slägterne Lund, Humble, Ehrenlund samt en kapi-
ten F. Piper, hvilken skall bär hafva företagit

den första kärr-odling, som varit känd i södra
delen af Sverige. Ägdes sedermera af överste-
löjtnanten Rappe. Uti Innaren finnes en ö, kallad
Arrtöy tillhörande biskopsstolen i Wexjö, till hvil-

ken den förmodas vara skänkt af forntida andeli-

ga ägare till Kråkenäs. På Gårdsby säteris ägor,

en half mil från Gårdsby kyrka och på ett lika af-

stånd från Wexjö, anträffas å en stor höjd, kallad

Gripenberg, ruiner af murar, h vilka inneslutit en fyr-
kant af 80 alnars sidor, med en ingångsport åt

norr. Sjelfva höjden är högst otillgänglig, om-
gifven af trenne' smärre sjöar och kärr. Enligt

fornsägen skola murarne blifvit uppförda af Wexjö
invånare, på det de der kunde försvara sig och
sin egendom emot Danskarne, som på 1100-talet
brände nämnde stad. — Socknen hör till 2 k). 1
afd. prebende-pastorat. Den innefattar 26 1 mtl.

och har 1,355 invånare. Af dess areal, 19,255
tunn!., äro 4,975 kärr och sjöar. Adr. Wexjö.

Ctårdsjtt, ett jernbruk i Östra Emterviks socken
af Wermlands län, bar 3 härdar och 1,666 skepp:d

13 lisp:d priv. årligt smide af köpe-tackjern, bvar-
af bammarskatt utgöres med 16 skepp:d 13 lisp:d

7 marker. Skeppar på Götheborg. Ägare: C. J.

Wallrolb. Smidesstämpeln: A:L', med krona öfver.

Gårdsrittt är ett gammalt begrepp i den Svenska
lagskipningen. Det betecknar den ordning eller

lag, som gällde för en konungs eller mågtig her-
res bof , i ocb för tjensten. Ty konungarnes tjen-

stemän voro icke undantagne ifrån bonde-lagen;
men såsom konungens män voro de serskildt

bundne till den ordning, ban föreskref. Under
gårdsrätterne stod äfven konungens krigsfolk; och
sedan de adlige berrarne befastat sina gårdar och
företagit sig att der underhålla krigsfolk, införde

äfven desse egen gårdsrätt. Men denna rätt var
egentligen blott ett reglemente för tjenstgöringen,

samt innebar icke någon feodal grundsats. Ty
öfver sina nnderhafvande hade konungen och her-

rame ingen rätt att döma efter godtycke , eller af

dem sjelfva ensamt stiftad lag. Den äldsta gårds-

rätt man känner är konung Magnus Erikssons af

år 1319. En annan utgafs 1335, och förnyades

under drottning Margaretha, Erik af Pomern och
Garl Knutsson, samt gällde både vid konungens

93
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ocb magnaternas bof. Gustaf I gjorde skillnad

emellan gärdsrätterna ech "JCrijgsarticklarne"; men

förordnade enväldigt öfver begge. I strid med
gammal häfd stadgade han, att tvister emellan

lians tjenare och andra ondersåter skalle dömas ef-

ter gårdsrätten, hvilken således inträngde på all-

manna lagens område. Under Erik XIV:s regering

dämdes mången till döden efter hof-ordningarne

eller gårdsrätten. Den s. k. högsta nämnden var

bloddomstolen. Nya gårdsrätter finnas ifrån Johan

UI:s och hertig Carls tider, af hvilkas foreskrifter

visar sig, hora den domstol, som kallades borgrätt

och apphäfdes först år 1844, har led t sitt ursprung

ifrån gårdsrätterne. För adeln blefvo dessa rätter

vigtiga, såsom en öfvergång till egen domsrätt inom

sina gods; men denna erhöll ståndet aldrig, med un-

dantag af grefvar och friberrar. Det saknade till

och med under 1600-talet en gårdsrätt, ty den som
konungen och hertigarne tillämpade gällde ej för

adeln. År 1671 fick ståndet slutligen en gårdsrätt,

favilken gaf det magt att straffa sitt husfolk för

begångna fel, ända till och med en månads fän-

gelse. Denna gårdsrätt upphäfdes dock år 1675,

och har ej blifvit förnyad. Den enda lemningen

är den rätt att i allmänhet näpsa sina onderhaf-

vande, som försäkras uti 1723 års privilegier for

ridderskapet och adeln.

Cr&rcUt&aajt* , en socken, med Holmby, belägen i

Frosta härad och kontrakt af Malmöhus län och

Lunds stift, 1 mil N.O. från Lund. Här märkes:

Huiderups eller Hvidarps säteri (se detta ord). I

denna trakt och nära vid Getinge bro har i ford-

na tider hållits flera betydliga fältslag. Många och

stora ättehögar ligga äfven häromkring, hvar-

af isynnerhet en är märkvärdig, bvilken allmänt

kallas konung Rolfs graf, och hvarom berättas,

att denne konung der blifvit slagen af en kämpe
med namnet Gardstang, efter bvilka Gårdstånga och

Reslöfs byar, såsom nära derintitl belägne, troli-

gen hafva sina namn. Socknen hör till 2 kl. kon-

sist, pastorat. Den innefattar 20 £ mtl. med 720
invånare. Af dess areal, 2,893 tunnl jord, äro

579 belägne i Torna härad. Adr. Lund.

GÅriuakerl. Govert Silentz, född i Holland,

var den förste, som år 1621, inrättade gårmakeri

i Sverige, och anlade det vid Säther, hvarifrån

det 1636 flyttades till Avesta. Före hans tid för-

des råkopparen till Lubeck att gåras. Gårmake-
riet är det första arbete, nvarigenom råkopparen

blir omsmält och raffinerad. Hvarje härd innehål-

ler 12 till 13 skeppid. På 6 dagar kunna något

öfver 216 skepp:d gårkoppar tillverkas. Allt det,

som under smältningen i gårmakeriet afdrages, kal-

las krats, och är en blandning af koppar, slagg

eller jernbinda, hvilken massa sedan smältes om
hvartannat i kratsugnarne , då kopparen ligger ne-

derst i härden, och slaggen ofvanpå, bvilken efter-

hand aftappas, så fort den ökar sig opp till for-

men* Godset rinner sedan ut och får namn af
kralskoppar, deraf gårmakaren gör tillsats i sin härd,

att ytterligare raffinera gårkopparen. Bok-verket

sönderstampar den slagg, som faitföres ifrån krats-

ugnarne. Den koppar som finnes deriblaod utploc-

kas oeh omsmältes; men det öfriga är odugligt

Koppar-hammarsmeden omsmälter sedan gårkoppar

och skrot om hvartannat uti sin härd , som innehål-

ler vid pass 2 ske]pp:d. När den finnes tjenlig tQl

utösning, framdragas de emellertid eldade och upp-
värmda deglar, favilka, gjorde af jern och inuti vil

smetade med sammanblandad lera, aska och slagg,

sättas radtals i härden, då otur smältan öses i

hvar degel, en slef, afpassad till 2 lisprds rymd;
men om styckena skola blifva tyngre, ingjutas

flere slefvar, bvarvid äfven större deglar använ-

das. Dessa dragas sedan ntur härden på golfvet,

oeh öfverallt påkastas stybb, på det kopparen må
hålla sig varm; sedan utstjelpes den först inöste

degeln, och massan lagges under vattenhammaroo.

Efter första smidningen bokas den ut, hvarmed
fortfaras , till dess kopparen i de öfriga blifvit ut-

smidd på samma sätt. Sist värmes det ena styc-

ket efter det andra, då det åter ntsmides så stort,

som det behöfves; likväl pläga smärre slag ej

hinna till i storlek, om de ej undergå tredje het-

tan och ny utsmidning. 1 1762 års kontrakt,

hvarigenom Avesta krono-kopparverk öfverläts på
arrende åt Falu bergslag, var viss' gårraakare-Iön

fastställd för krono-koppar till 9 daler, allt som
utgick i smide till 12 daler, och det som lemna-

des i gårkoppar till 18 daler k:mt skeppandet, äf-

vensom för 1 skepprd 14 qvarters bottnar bestods

arbetslön åt smeden 40 daler k:mt, afbränning 1

lisp:d 6 marker, 1 * stig kol. Ordinarie bläck,

smideslön 6 daler, afbränning 1 lisprd och 1 stig

kol. Uti 4 och 5 §§. af 1747 ån kontrakt, ge-
nom hvilket Kongl. Majrt och kronan försålde Ave-
sta till bergslagen, förklarades, att ehuru ingen

viss och ständig betalning för gårmakare- och smi-
deslöner kunde utsättas, ntan denna betalning bor-
de rättas efler tider och omständigheter, så ålåg

det likväl bergslagen, att jemka dem så, att å
ena sidan bruket kunde bestå dermed, och å den
andra kopparpriset icke nedtryckas för mycket.

Kronans kopparränta borde gåras för 24 sk. skep-

pundet, då den vid Avesta på något sätt förädla-

des, och för 36 sk., då den gick ut i gar; meo
om kronan, till sina bebof, uppköpte någon kop-
par till smidning, borde i smideslön och afbränning

erläggas lika mycket, som af enskildta personer.

©&» (Anser), ett fogelslägte, tillhörande simfog-

larnes andra familj, gåsfoglar, hvaraf fem arter

förekomma hos oss. De lefva mest flockvis, vi-

stas på låga kärragtiga ängsmarker eller sädesfält

i grannskapet af vatten, h va rest de föda sig af

gräsbrodd o. dy]., som de afbeta; simma sällan och
dyka aldrig; gå bättre än änder och svanor; äro
skygga och sluga, samt sätta vakt då de sofva

eller beta, hvilken gör larm vid påkommande fara.

De lefva i engifte och lägga sina ägg på märkes,
hvilka rofvas blott af honan. (Se vidare, BUt-
gås

,
Fjdtfgås, Grågås, Prutgås, Rödhatsad gås och

Sadgås.)

G&s, Jemtlands-dialekt, betecknar smör.

Ctåflborn, annex till Filipstad, beläget i Filipstads

bergslags härad, 2£ mil N.O. från Filipstad. Kyr-
kan byggdes år 1652, hvarefter invånajme i sock-
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lett kegärde af KonfcL Maj* hjrip Ull "viebåir

och att få höra Gods ord oftare. Till stöd här-

före anförde do:
naU folkhopen ökats ansenligea,

så all på 20 år både tioode-jeroet stigit dubbelt,

och i ödemarker, der alfvar, ofvar och grymma
björnar haft förr sitt rendez-vovs och sin röst der

npphäfvet i våra förfaders tid, Gud till ära, Ko*
bongen och Riket till nytta, Folk kunde forme-

ras." Under en längre tid fanns bär ingen prest an-

ställd, utan Filipstads prester reste bit enligt över-
enskommelse. Socknen består, jerote de fyra an-

dra annexerne, af 5| mtl. på en areal af 317,589
tonni., af bvilka Gåsborn ensamt har 4,880 tonni,

sjöar och kärr. Folknommern här i socknen åt-

gör 1,445 personer. Adr. Filipstad.

ClÅsen och ffttoalingauraie eller rKfspelet, en

folklek känd ioom Upland, Westmanland, Söder-

manland, Wermland, östergöthland , Småland och

på Öland, m. fl. orter. En af deltagarne i leken

föreställer räf. Han sitter på en sten (i fria luf-

ten), en stol eller dylikt (i rum). En anoan, van-

ligen en flicka, föreställer gåsen, och de öfriga

hennes ungar. Gåsen och nngarne ställa sig i rad

bakom hvarandra, hålla hvarandra i kläderna, samt

gå vissa hvarf omkring räfven, onder sång: "Kån-

ka, kånka räfve-skall, Räfven är inte hemma;
Räfven är åt Nye-bro, Och äter stekta vingar!

Bonden kör och oxen drar, Lärkan sjunger, göken

gal, Allt i våra ängar, Om sommaren

i

n Raden
atadnar framför räfven, och gåsen säger: Vak upp

do falske räf!,— Räfven: Jag sofver intet så bårdt,

»m jag snarkar till. Hurudant väder är det i dag?
— Gåsen: Regn och oselt väder. — Räfven: Det

är ditt väder och intet mitt. — Sällskapet förnyar

sin kringvandring, med samma sång, frågor och

svar. Sedan sällskapet, på lika sätt, gått tredje

gången omkring räfven, och denne frågat: Huru-

dant väder är det i dag? svarar gåsen: solsken

och vackert väder! — Räfven: Det är mitt väder

och intet ert! — Gåsen: Det skall vi nappas om!
— Räfven: Det må ske straxt Nu springer räf-

ven opp för att fånga en af gässlingarne, hvilken

försvaras af gåsen, som, med utbredda armar, stäl-

ler sig framfor honom, och får ej med våld un-

danskjotas, utan blott genom skyndsamma vänd-

ningar förbigås. Härunder hålla sig ungarne sorg-

fälligt bakom gåsen, men vid de bastiga kröknin-

garne , bvilka sålonda oppstå i raden af de lekan-

de , söker räfven tillfälle att borttaga den ena ef-

ter den andra af dem. Den först tagna blir räf.

(Om denna äfvensoro en annan uppteckning af sam-

ma lek, samt melodien till sången, se: Arwidssonn

Svenska Fornsånger, Del. III.)

£}£«evAdsholiti, säteri i Töle socken af Hallands

län, bebyggdes år 1757 af dåvarande direktören

vid Ostindiska kompaniet Sablgren. Den vackra

karaktersbyggnadon är kringfluten af Rolfså. Tretton

hemman i socknen otgöra arbete till denna egen-

dom* Den bar haft följande ägare: amiralen fril.

Sjöblad, öfversten frih. Maclean, af bvars enka di-

rektör Sablgren köpte godset och gjorde det tijl

fideikommiss. Hans dotter, gift med kanslirådet

och kommendören frib. Claes Ahlströmer, blef deraf

ägarinna och upplät dispositionen deraf åt frih.

Ang. Silfverskjöld , som eftet friherrinnans död
blef fideikommissarie till denna egendom,
ca&sinaje» en socken, med Dillnäs, belägen i Da-
ga härad oefc kontrakt af Södermanlands län och
Streognäs stift, 2\ mil S. från Mariefred. Sock-
nen hör till 2 kl. konsist Den innefattar 43

1

mtl. och har 1,400 invånare på en areal af 18,746
tonni., af hvilka 2,580 äro sjöar och kärr. Adr.

Malmköping.

Gt&skliniiiff» Jämtlands- och Ångermanlands-dia-
lekt, dermed benämnes smörgås.

Ctåettrt, silfverört (Poteatilla anserina), en mång-
årig växt, hvilken förekommer allmänt på betes-

marker, vid vägar och på åkrar i de flesta af ri-

kets landskaper. Roten, hvilken innehåller garfsyra,

kan begagnas till garfning, samt äfven såsom nöd-

brödsämne.

Gåta är egentligen en i mörka talesätt framställd

beskrifning af egenskaperna hos ett ting, hvaraf

man vill att en annan skall gissa ordet till den-

samma. Att kunna framställa eller lösa inveckla-

de gåtor ansågs i forntiden såsom bevis på ett

djupt förstånd, och sådana öfningar idkades vid

hvarje samqväm. Äonu i dag älskar allmogen på
det högsta en dylik förståndsstrid, och i vissa

landsorter är gåtlosningen , eller "gata gåtor", ett

vanligt nöje, ej mindre vid gästabud, än inom

den husliga kretsen på lediga stunder. Den be-

kanta gåtstriden emellan konung Hejdfek och Ge-

ster Blinde utgör ännu den yppersta stammen för

vår allmoges gåtor, och ådagalägger på ett för-

vånande sätt våra faders djupsinnighet. Historien

härom är i korthet: I Göthaland regerade fördom

en vis konung vid namn Hejdrek, hvilken gjort det

löfte, att ingen skulle hafva så mycket forbrutit

sig emot honom, att han ju skulle få frid, om
han kunde framställa för konungen en gåta, som
denne ej kunde tyda. Till följd bäraf utmanades

han till en dylik gåtstrid af en mägtig man i hans

land, vid namn Gester Blinde, hvilken på det hög-

sta förolämpat konungen. Gester fruktade emel-

lertid ofärd, och offrade i sin nöd åt Oden, som

påtog sig Gesters skepnad och infann sig bos Hej-

drek. De gåtor, hvilka då framkastades äro mä-

sterverk i sitt slag, såsom t. ex.:

Gester. Hvad är det,

Som gör folk talande,

På målet banande

Och tigande?

Hejdrek. Gifven honom
Drycken godao,

Den gör folk talande;

Men då de mycket dricka,

På målet häftande

Eller tigande.

Gester. Hemifrån for jag,

Bort färdades jag,

Såg, å väg, vägar;

Väg var öfver,

Väg var onder,

Och väg å al» sidor.
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Hejdrck konung!

Gissa till min gåta!

Hejdrek. God är din gåta,

Gester Blinde!

Gissad är bon.

Der flög fogel öfver,

Der »amm fisk inunder

,

På en bro da for.

Gester. Hvem är den högljudde,

Som går på bårda vägar,

Dem förr ban trampat.

Något bård t ban kysser,

Har tvenne mannar,

Och går på guld endast?

Hejdrek. Det är guldsmedens hammar,
När guld smides,

Mot stålet hårda,

Högt han sjunger.

Gener. Hvad var for änder

Jag såg dernte.

För en mans dörr

Tvenne liflösa

Och andelösa

Sårlök kokte?

Hejdrek. I smidesbälgar

Är icke ande,

Lif eller lifsfärg;

Dock smides vid

Den pust de gifva

Sårande svärdet.

Getter. Hvem är det,

Som sofver i askegrufva?

Gjord af flintsten;

Ej fader eller moder
Har den farlige.

Hejdrek. Askan faster elden,

I spiseln gömd.

Han födes af flintan.

Gester. Hvem är den mörke,

Som far öfver land,

Sväljer sjö och skog,

Fraktar vinden,

Men icke menniskor,

Och solens sken förtar.

Hejdrek. Det är dimman,
Som ur träsket stiger.

Gester. Fyra gånga,

Fyra hänga,

Två vägen visa

Och för hundar värja,

En hänger efter.

Hejdrek. En ko det djuret var,

Som du då såg

Med fyra fötter gånga.

Fyra spenar hänga,

Hornen tvenne

Emot hundar värja;

Svansen hänger efter.

Hejdrek löste alla Gesters gåtor, atom en, af hvfl-

ken ban förstod, att det var med Oden han hade
att göra. Oden iklädde sig skepnaden af en glada
och flög ut genom fönstret; men Hejdrek kastade
svärdet efter honom och träffade några stjertfjå-

drar. Deraf kommer, att gladan har klufven stjert.

OMddjt (Esox lucius), en mjukfeoig benfisk, med
sammantryckt bred och randad käft, samt grågul-
fläckig kropp; käftarne på sidorna tandlösa, men
öfverkäkens kant, gommen och tungan fullsatta

med skarpa krokiga tänder. Gäddan är den glup-
skaste af alla sötvattensfiskar, förtär till och med
sina egna likar och bites häftigt. Hon uppnår en
ganska hög ålder och betydlig storlek, samt ända
till mer än 1 lisp:ds vigt. Hon förekommer nästan
öfverallt i sjöar, floder och kärr, utom i fjell-

trakten, samt ymnigast i de östra och vestra de-
larne af landet, äfven i Östersjön; men aldrig i

Nordsjön. Leker tidigare eller senare på våren.
Köttet är sundt och välsmakande.

Ottdda. En utmärkt prestslägt med detta namn
har bibehållit sig i Bohuslän omkring trenne år-
hundraden. Enligt sägner, skall den härstamma från
en Norrsk adlig slägt med detta namn. Den äld-
ste stamfadern, man for öfrigt känner, är Gude
OJUdde, som var höfvidsman på Bobos omkring
1490. Bland märkvärdiga medlemmar af denna ätt
nämna vi:

Onde Axelsson GJedde. Han hade, såsom
Luthers lärjunge, studerat i Wittenberg; men af-
bröt sina studier för att deltaga i Schmalkaldiska
kriget 1546—1547. Återkommen till norden, blef
han pastor i QvMe, och den förste af "religions-
prostarne" i Bohuslän. För att skydda sig mot
sina papistiskt sinnade åhörare, förde han pistoler
och ett stort slagsvärd vid sadelknappen, då han
red emellan kyrkorna, och hvilket svärd förvara-
des inom slägten, ända till medlet af förra århun-
dradet, då det förkorn under en eldsvåda. Gjedde
skall hafva uppnått 100 års ålder; men förlorade
slutligen synen. En tradition omtalar, att då ko-
nung Jakob VI af Skottland reste genom Bohus-
län, tog han in i Qville prestgård och yrkade på
att få se den gamle blinde mannen, hvilken han
hört mycket omtalas. Vid anblicken af herr Gude,
kunde konungen ej afliålla sig från att le åt hans
yfviga hvita skägg. Detta stötte gubben, som
genast vände sin höge gäst ryggen, under yttran-
de: "Nu har jag lefvat allt för länge.

1
' Hans

dödsår känner man icke. Hans son, Jens, och
sonson, Johan Luclaniis , voro begge pasto-
rer i Qville. Sonsonen,
Peder Jcdmoi ttjedde, blef pastor i Naf-

verstad 1594, efter att hafva studerat i Witten-
berg. Han afled 1645, 90 år gammal. I hans
personalier läser man en besynnerlig saga: Nat-
ten förr än ban sista gången predikade, såg han i

drömmen flere af sina förfäder, hvilka förkunnade
honom bans snart stundande bädanfard. Hörsam
den ur andeverlden gifna vinken, log han i sta

predikan afsked af sina församlingar, och afled
ett par dagar derefter. Han efterträddes af sonen
Ctade och sonsonen,
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OttddA, Peder Gndetioo. Denne mm deltog

ned och mot sin Tilja i tidens* politiska håndel-

ter. Hans tillfångatagande och bortförande af

Norske ståthållaren Gyldenlöwe, 1675, öppnade

den blodiga s. k. Gyldenldwsfejden. General Asehe-

berg, som bevakade gränsen, ville nemligen ham-
nas presten med ett ströftåg inåt Norrige, hvil-

ket föranledde Gyldenlöwe att rycka in i Bohus-

län. Det synes dock, som Gådda under fången-

skapen blifvit smittad af Norska sympathier; ty

1711 anklagades han, inför en nedsatt militär-

kommission, för plägade förrädkka underhandlingar

med den fiendtlige generalen Löwendahl. Han fri-

kändes väl den gången*; men då han, under kriget

1717, fortsatte sina förbindelser med Norrmännen,

blef han, ehuru 70 år gammal, emot sin vilja, af

konnng Carl XII förflyttad till Wårdsnäs pastorat

i Linköpings stift, der han dog 1728, efter att,

såsom man säger, hafva haft samma uppenbarelse

som farfadern. Hans son Onde och sonson Hani
Georg GMdds* blefvo äfven pastorer i Nafver—
stad. Den senare dog 1818. Han var den siste

presten af denna märkvärdiga ätt, hvilken lik-

val ännu räknar många medlemmar i Bohuslän;

Gåtdda, Haui, född i Bro pastorat af Bohus-

län, den 15 Maj 1670 och död d. 22 Jan. år 1725,
såsom pastor i Norrköping, der han likväl blott

ett hälft år innehade sitt embete, var en god och

oförskräckt predikant, hvilken, såsom komminister

vid Stockholms storkyrka, gerna hördes af prin-

sessan, sedermera drottning Ulrika Eleonora, och

dervid icke tvekade uttala hvad han ansåg rigtigt

och sannt, äfven om det kunde misshaga.

GMddeholra, säteri i Ihrsta socken af Westman-
land. Se nämnde socken.

GftddeniU, säteri i Westergötbland. Se: Eke-

akog* socken.

CU&lared, säteri, i Hillareds socken af Wester-

götbland. Enligt en i sockenkyrkan förvarad sten,

med besynnerlig inskrift, bar en jungfru Gyrid

Gylta, som för mer än 300 år sedan, bott på

detta säteri, gifvit en äng till kyrkan, på det att,

alla de förnämsta högtider om året, godstjenst

skulle, med ottesång och bögmessa, i rattan tid

äga rum vid Hillared; men försummades detta,

skulle ängen återtagas under Gälared. Hennes far,

Gunnar Gylta, lät bränna utloppet af Sälta sjö

djupare, genom berget vid Gälareds ås, och ka-

stade 300 sidor fläsk i elden, på det berget skulle

apricka sönder desto bättre. Denna anteckning

har funnits uti en gammal lagbok på Gälared. —
Vid säteriet finnas goda qvarnverk. 1 skogen vid

Uättenäs och Gällared anträffas en jättegryta, nti

hvilken vidskepelsen ännu offrar.

dåtid. Så mycket ån lagstiftningen har behof af

att stadga förbållandet med enskildta personers

gäld , så har den för närvarande intet att bestäm-

ma öfver någon statsskuld, enär Sverige, olikt de

flesta stater, icke är behäftad med någon sådan.

Den enda börda, som skulle kunna liknas vid en

rikets gäld, är den årliga utgift af 200,000 R:dr

&ko, söm staten skall betala till H. II. konungen

och dess arfVingar. Denna gäld uppkom därige-

nom, att konung Carl XIV Johan öfvertog rikets

skuld och betalade den emot en så beskaffad er-

sättning. Detta uppgörande ägde rum efter 1813—14 årens krig, och från denna tid är Sveriges

krona skuldfri. Förslag hafva varit å bane, att

införa ett s. k. fondsystem; men rikets ständer hafva

dertill nekat sitt bifall. Riksgälds-kontoret, hvars

ändamål var att besörja liqviden af rikets skuld,

fortfar icke destomindre att finnas såsom ett ri-

kets ständers verk; men besörjer nu en helt an-

nan penninge-förvaltning. Skulle ny skuldsättning

profvas nyttig eller oundgänglig, så blifver den

ett föremål för konungens och ständernes gemen-
samma beslut; ty regeringsformen förbjuder ut-

tryckligen statens belastande med gäld, utan stän-

dernes samtycke. Då konungen således ej kan

upptaga lån, efter eget godtfinnande, följer deraf,

att ständerne, om detta icke destomindre skett,

ej äro juridiskt förbundne att ansvara för skul-

den. Skulle ett sådant lån ej kunna undvikas och

tiden ej medgifva ständernes sammankallande, så

blir skuldens erkännande beroende af ständernes

åsigt utaf de omständigheter, hvilka föranledt den-

samma; det blefve ett 8. k. förtroende-votum.

Denna rättighet att besluta om rikets skuldsätt-

ning, hänger nära tillsamman med beskattnings-

rätten, och var nästan den enda, som Svenska

folket ägde qvar efter antagandet af förenings-

och säkerhets-akten. Under Carl Xl:s envälde var

den genom 1693 års riksdagsbeslut öfverlemnad

åt konungen, på samma gång som ban bemyndi-

gades, att, utan ständernes vidare hörande, upp-

taga den gamla bevillningen. Före denna tid var

detta, såsom mycket annat, mindre noga bestämdt,

och afgjordes i samråd emellan konungen och fol-

ket. Rättigheten att göra lån på rikets kredit,

har aldrig varit något kungligt prerogativ.

Crttldtftujgau i Stockholm, bysättningsbäktet för

gäldenärer, låg förut inne i staden vid Persilin-

gränden; men flyttades, år 1782, till ett för ända-

målet inköpt hus vid Hornsgatan, hvarest det än-

nu befinnes. Med detsamma är förenad en arbets-

inrättning för fabriksarbetare, som der måste af-

tjena den skuld, de åsamkat sig hos sinc patro-

ner, och åtnjuta, under den tid de qvarhållas,

två tredjedelar af den vanliga dagspenningen.

{3ttlliutommen eller *»ttliiu»ujru«»u kallas en

fornlemning på Sandåkers moar i Bohuslän, hvar-

est norra bataljonen af Bohusläns dragoner någon

gång skall haft sin mötesplats. Pornlemningen be-

står af resta hällar, hvilka innesluta ett rum, 5£
alnar långt, och i nordöstra ändan 2 J aln. bredt;

men något afsmalnande åt den sydvestra. Den så-

lunda bildade kistan täckes i den förra ändan af en

stor trekantig häll, och framför den motsatta är

en, äfvenledes af uppresta stenar tillskapad, för-

gård af 2 alnars längd. Östra gafveln äger dubbla

väggar, och monumentet år till hälften doldt uti

en hög.

tdttll. Se: Pastorat.

CUllla^vlat, JåUUMivUt eller Jarl»iivU4, nä-

ra intill Skara stad, söderut. Här har fordom stått
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ett stort slott, bvilket ofta omnämnts i aietorien,

der konungar oeh jarlar bott ock der många kongl.

bref finoas daterade, såsom konung Waldemar Bir-

gerssons d. 12 April 1272, aogåeode ett kanooi-

kat till Linköpings stift. Focnforskare äro af oli-

ka tankar, hvar detta slott egentligen varit be-

läget. Man har trott det vara detsamma, som
Skaraborg, bvilket likväl bestrjdes af Rbyzelius.

I äldsta tider stod platsen kringflaten med vatten,

öfver bvilket en stenbro ledde till staden; men
liden har längesedan utplånat alla synliga minnen

häraf. Stället, i senare tfder kalladt Brobacka el-

ler Gropbacka, har haft ett klockgjoteri. År 1278

eller 1280, då konnag Magnos Birgerssons drott-

ning Hedvig, åtföljd af Ingemar Nilsson, en Dansk

man. och körningens gunstling, kom till Skara, for

att möta sin far, grefve Gerhard afHolstein, ha-

de Folknngarae infunnit sig oeh dödade Ingemar,

samt togo grefve Gerhard till (ånga på Gälla-

qvist, och satte honom sedan på Ymseborg. En-

ligt andra berättelser skall mordet skett i Skara.

Folkungarne samlades på Gällaqvist och dömdes

af den hit sammankallade kongl. nämnden. Ko-
nung Johan III lät år 1583 Därstädes uppsatta en

byggniog. År 1649 blef Gällaqvist af Harald

Stake köpt ifrån kronan; men år 1680 återtaget.

Efter denna tid finner man icke Gällaqvist om-
nämndt såsom kungsgård. Nuvarande gården Gäl-

laqvist är boställe för kronofogden i orten, samt

belägen några hundra famnar från det ställe,

hvarest slottet skall varit beläget.

G&llared, en socken, med Gunnarp, belägen i

Faurås härad och Warbergs kontrakt af Hallands

län och Götheborgs stift, 4 mil Ö. från Warberg.
På en gång tillhörande tvenne serskildta härader

Faurås och Årstad, samt utgörande en gränsort

for trenne höfdingedömen, Hallands, Jönköpings

och Elfsborgs, innefattar detta pastorat en lokal,

som, delad emellan berg, vidsträckta ljunghedar,

kärr och mossar, här och der innesluter några

spridda hemman, hvilkas åkerfält, med få undan-

tag, erbjuda föga lönande skördar. Socknen de-

las af Etra-ån, som vid hemmanet Berg störtar

sig utfor en böjd af klippor, och bildar der det

icke obetydliga vattenfallet Bellefors. Kyrkan an-
ses vara byggd år 1651. Uti en nisch i muren
stå tvenne helgonbilder, bvilka begge äro kalhol-

ska fornlemningar, samt föreställa Maria med bar-

net och Josef. Socknen hör till 3 kl. reg. Den
innefattar 31 mtl. och 772 invånare. Af dess areal

13,423 tonni., ligga 1,365 i Årstads härad och
utgöra den så kallade Kila Rote, 1,240 tunnl. äro

sjöar och kärr. Adr. Warberg.
GftUauryd, annex till Rydaholm, beläget i Östbo
härad af Jönköpings län, 7£ mil S. från Jönkö-
ping. 1 socken märkes: Ohs, jernbruk (se detta

ord), samt tvenne mindre säterier: Mosskull och

Hylle. Kyrkan är byggd år 1782. Socknen be-

står af 17 1 mtl. och har 1,090 invånare. Af dess

areal 20,921 tunnl. höra 5,878 till Westra härad

och 2,460 äro sjöar och kärr. Adr. Wernamo.
Gallie eller HJellO, säteri i Westergöthlaad.

Se: Foglås socken.

WWnfe, annex *iU FriUeaås, beläget i FJ1*

re härad af Hallands län, 1£ mil S.O. från

Koogsbacka. Kyrkan är först uppbyggd under

konung Olof den Heliges tid, och blef, efter

Norriges konung, kallad S:t Olofs kyrka. Mod

hänseende till kyrko-antiqviteterna i Gällinge lä-

ser man i pastors-arkivet följande gamla anteck-

ning: "Inför tréskelen vid vapenhusdörren ligger

en hall, bvarunder den olycklige dråparen Ebbe

Skammesson ligger begrafvea. Ebbe var adels-

man, född på en vackert belägen herregård i Ti-

veden» När han uppföddes, syntes han gifva godt

hopp om sig. Hvarje ädling, som ville äga namn
af en värdig riddare, skalle under den tiden resa

öfver till Rom. Ebbe reser dit, blir der i 5 år.

Något förr än han reste dit, föste han sig en mö,
som vid hans återkomst skulle blifva hans äkta

brud, denna gaf han i sin moders göm och vård.

Under Ebbes långa bortovaro inblåstes i hans mo-
der en villoande, som iogaf denna henne anför-

trodda jungfru att ägta sin yngre son, som het

Peder, med föregifvande att Ebbe var redan död,

bvilket olyckliga råd efterföljdes. Bröllopet tilla-

gades, ocb förnäma gäster uppå bjudning kommo
dit Något förut blef Ebbe uti en dröm detta on-

da uti Rom uppenbaradt, hvårföre han begaf sig

på hemresan, och hvad, som var olyckligast, att

då han kom hem, var bröllopet bäst i sus. När

han då förnam hvad som var på förde, blef han

häpen och bitter, steg icke af sin häst, utan vän-

de om och sade sig dit aldrig mer vilja komma;
men hans moder, som fostrat detta onda, tillika

med tvenne hans systrar, öfvertalade honom att

blifva qvar öfver natten, bvilket icke bättre af-

lopp, än då bröllopsfolket var bäst i sin glädje,

framsköt den onda andan onda ord, som förbit-

trade Ebbe, att han hvarkeo skonade fader eller

moder, broder eller systrar, brud eller brudgum,

utan alla måste lifvet tillsätta. Hvarföre ban då

för sitt onda förhållande blef af öfverheten om-
smidd och fängslad med 3:oe svåra jernband om
lifvet, med hvilka ban såsom allmosehjon vandrat

öfver hela den då bekanta verlden, tills desse

jernbojor af rost och ålder förtärdes. Han var

spådd, att han icke kunde dö förr än ban fick

böra sin öfverfart sjungas för sig, bvilket ock

skedde. Som han vandrade kom han in på ett

ställe i Råg i Forlanda socken, der Anders Bengts-

son nu ibor, der satt en piga på en väf och väl-

de lärft och sjöng hans digt. Han gaf sig icke

tillkänna. Han gaf, henne några styfver med be-

gäran att sjunga denna sången tillända, hvilket

hon ock gjorde, som hade den verkan, att när

han då utgick ur huset föll det ena jernbandet af

bonom. När han då vandrade ifrån Råg till Bräcka

vid en liten bäck, som rinner deremellan, så föll

det andra jernbandet af honom. När han kom till

Bräcka, gick han in i stugan, der Börje nu ibor,

och om han der bad om allmosa, vet man icko,

dock gaf han tillkänna, att hans förvandling snart

var kommande. Han bad, att de skulle besörja

hane lekamen till hvila, oeh att hans grafstäMe

måtte blifva nära invid kyrkodörren y der de in-
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kommande sätta fötterna, då de först inträda

Når han då gick ur detta huset, ock kom i för-

stugudörren , föll det tredje jernbandet af honom,
då han straxt derpå föll ned och aotvardade sin

ande i återlösarens händer, och blef efter begäran

begrafven vid Gällinge kyrkodörr." På det be-

tydliga afståndet emellan valplatsen Fjäråsbräcka

och Gällinge kyrka, har fordom stått en förenings-

kedja af uppresta bantastenar, ofta 5 å 6 till-

samman. En fornsägen förmäler, att de blifvit

uppresta efter de af Frode V» kämpar, som vid

konungens fall drogo sig tillbaka ifrån Bräckaa,

och stupade under detta återtåg, der baotastenar-

ne upprestes. Den sista samling af denna linje

med kämpastoder står ånnu qvar på en höjd straxt

vid Gällinge. Genom ett i denaa trakt ännu kändt

och fordom allmänt sjunget fornqväde, bar man
sökt bevisning för den ännu bibehållna traditionen,

att koaung Gorm bott i Gällinge, och ligger jor-

dad i Gällinge högar. En åttondels mil norr om
kyrkan vid vägen emellan Gällinge och Fjärås lig-

ga tvenne stenrör, om hvilka man uti pastors-ar-

kivet funnit en gammal och högst besynnerlig an-

teckning, af följande innehåll: "Under desse sten-

rör ligga stenade de tvenne förskapade djur efter

menoiskor, som dräpo den store och fridsamme

Konungen, bvars like bär i norden aldrig varit.

Hans regementstid var då den dyre Frälsaren Je-
sus Christus var uppenbarad i köttet, och hans

namn var Konung Frode Fredegode. Han var Ko-
nung öfver Danmark, Norrige, Sverige, Finland,

YVermeland, England , Irland , Polen ,
Ryssland, Tår-

tariet , Venden, Sachsea och Frankrike. Han blef

ihjälstångad af en galen ko. Han trodde, att in-

gen tjnf fanns i alla hans land. För att bepröfva

folkets ärliga förhållande här i norden, lät han, un-

der en resa genom Halland, hänga ett stycke guld

på en grindstolpe, uti det så kallade Dufveled, £
mil ifrån Torpa by i Fjärås socken, norr ut. Un-
der konungens bortovaro blef guldet bortstulet.

När då konungen återkom och guldet var borta,

har han för att finna och känna tjufven samman-
kallat alla menaiskor både unga och gamla af beg-

ge könen i hela norra Halland, till det stället,

der guldet var bortstulet. Under denna samling

och förhör kom en förskapad ko med ett hora i

pannan, som hade i sällskap en tjur af samma
skapnad framrånnande, och trängde sig igenom

folkhoparne, och stångade ihjel konungen. Sedan

detta händt, togo dessa djur till flykten åt Gäl-

linge skog, dit allmogen efterföljt och desse djnr

ej förr träffat än på nämnde ställe vid Gällinge

hallar, och dem der till döds stenat, hvar på sitt

ställe, som förut är omnämndt. Vid dessas ända-
lykt och timade död, fingo desse förskapte djur

sin menskliga skapnad, hvarpå de kändes, Och var

mor och son.
n

Ifrån vidskepelsens tidehvarf faaf-

va några bergshällar vid Gällinge erhållit en viss

ryktbarhet för de a. k. drakebilder, som der blif-

vit upptäckte. Man har berättat, att dessa drake-
bilder voro en afteckning af några skattvårdande

drakar, bvilka ifrån Glockareds slätt förföljt en

bonde i Rosendahl, som på nyssnämnde slätt gjort

ett ansenligt fynd af aedgräfna skatter. Bonden,

förföljd af vidundren, föll på knä, oeh gjorde i

sin ångest löfte om en ansenlig gåfva till Olof den

Heliges vid Gällinge belägna kyrka , hvärvid de emot
bonden i luften sväfvande drakarna härefter störtat

emot bergsklipporna, och i fallet gjort de der va-

rande teckningar. Denna tradition har verkat, att

S:t Olofs kyrka i längre tider emottog rika gåf-

vor af lättrogne, efter löften af personer stadde

i sjönöd eller annan fara. Ofvansagde teckningar

i bergen äro af en sällsynt beskaffenhet, och sy*

nas icke bafva varit bestämda för att ömsinta

någon der tillernad runskrift. De igenfinnas, då

man ifrån Rosendahl går vägen till höger åt

Förlanda-gräasen. Då man kommit förbi några

små hallar, så begynner en bergås, kallad För-

landa ås, hvilken ligger i en sträckning emot Ro-
sendahl och kyrkan; 26 steg ifrån vägen vester

ut ligger en emot Rosendahls torfräosse sluttande

klippa, ooh uti denna utvisas den första s. k. dra-

kebilden. Hufvudet ligger i vester, och sluttar

ner emot mossen, och stjerteo i sluttningen af

klippan i Öster. Han innehar på klippan en rät

linje af 9 alnar; men då den mätes uti sin slin-

gerformiga figur, är han 25 alnar lång. 95 steg

härifrån i sydvestra ändan af det härintill belägna

berget ligger en annan dylik figur, Drakung&n,

den är 6 alnar lång. Derifrån 350 steg vid berg-

åsens norra ända, nära vägen, ligger den största,

kallad Drakinnan. Hon vänder hnfvudet utföre åt

jorden och stjerten uppför. Hon innesluter uti rät

linje på klippan den betydliga rymden af 15 al-

nar och hennes slingerform är 40 alnar lång. 90
alnar sydost härifrän nära vägen som kommer ifrån

Dukatorp, ligger en, som uti sin slingerform in-

nehåller 11, och nära härintill en annan, bvars

längd på lika sätt afroätt är 7± alnar. Anmärk-
ningsvärt är det, att dessa teckningar flerestädes

tydligen synas vara naturformationer. Socknen in-

nefattar 22 mtl. med 650 invånare. Dess areal

utgör 7,637 tunnl., af bvilka 380 äro sjöar och

kärr. Adr. Kongsbacka.

GMllenlU, by i Westergöthland. Se: Lundby,

socken.

ttsillstnd, en socken, med Grönahög, Tverred,

Marbäck och Tinnekumla, belägen i Kinds härad

och kontrakt af Elfsborgs län och Götbeborgs stift,

lj- mil S.S.O. från Ulricehamn. Gällstads och

Sembs kyrkor sammanbyggdes år 1824 på samma
ställe, der Gällstads gamla kyrka stått. Nya kyr-

kan invigdes s. å. d. 26 Sept. af numera erke-bi-

skopen C. F. af Wingård. Kyrkan, uppförd af sten,

med ett vackert torn vid vestra gafveln, är ljus

och rymlig. Från landsvägen, som går tätt ut-

med ringmuren, är upp till torndörren anbragt en

stentrappa. På kyrkogården hvtlar Knut Johans-

son Hand till Attorp, bvilken stupade mot rikets fien-

der i slaget vid Svarterå d. 20 Okt. 1565. Den

gamla kyrkan uppbyggdes år 1731; men på så

osäker grund, att detta vållade dess tidiga förfall,

oeh nybyggnad måste företagas. I denna socken

märkes: Intorp, säteri; Ronnavtg, Bjårkholmtn,

JMfleay, Twrtko, mindre herrgårdar. S$mb* sec-
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ken och by, förenade med Gällstad, tillhörde

slägten Tre Rosors grefskap Bogesund. Kyrkans

ålder är icke bekant; men dess byggnad och in-

redning tyckes antyda, att den tillhör de första

århundradena efter kristendomens införande i Sve-

rige. Kyrkan qvarstår ännu till murar, tak och

fönster och begagnas till sockenmagasin för begge

socknarne. Ilar märkes säteriet: Toarp samt At-

lorp, en mindre herrgård. Socknen hör till 1 kl.

regala pastorat. Den innefattar 40 J mtl. med
1,934 invånare på en areal af 23,§98 tunnl , af

hvilka 2,985 äro sjöar och kärr. Adr. Ulricehamn.

ttiitltf ikanv. Se: Rdfsunds socken.

Oärande, eller Gärnnde liejrt (af yasra, Isl.

geri, göra, Lat. agere, och heyt, otvifvelaktigt det-

samma, som Forntyska ordet hett, person), var

under medeltiden benämningen på skådespelare och

kan rättast öfversättas med aktör. Ordet qåra be-

gagnas ännu i många landsorter i stället för göra.

"Garandt" omtalas första gången vid konung Bir-

gers bröllop, då de andra dagen utförde Dera le-

kar. Dessa utgjorde ett slags åskådliga föreställ-

ningar af hjeltars och ädla jungfrurs äfventyr, så-

dana de omtalas i sagorna. I flera landsorter är

det ännu sed, att annandagen af ett bröllop firas

med skådespel, utförda af "Gärande" bland gäster-

na, hvilka uppträda med målade ansigten, ut- och

invända kläder och företaga allehanda slags gyckel,

sjunga, dansa, o. s. v. Om sommartiden utsiras i

sådant ändamål ofta en stor oxe, prydd med band

och blommor,* och på hvars rygg sitter en "Gä-

rande" i någon löjlig förklädnad. Framför honom

gå musikanter, efteråt flickor och gossar, alla

utklädda, och så tågar man omkring i byn, under

dans och sång.

GSMrder. Under tidernas lopp förvandlades gen-

gärd (se detta ord) ifrån sin första bestämmelse af

sammanskott vid konungarnes besök, till ständig

skatt, då gärder eller sammanskott i stället upp-

kommo vid bvarjebanda tillfällen och behof; och

betecknades således med gärder alla extra-ordinarie

pålagor, eller bvad vi nu kalla bevillning. Gärder

utskrefvos således då konungen färdades igenom

landet; vid hans embetsmäns resor uti allmänna

ärender; till krigsmagtens och garnisoners förplä-

gande; till möten och herredagar; till slottens byg-

gande och underhållande, o. s. v., och härvid be-

stämdes högsta delaktigheten efter hel sättning,

eller hvad hvar och en skattades vara "fullsädes"

uppå. Missbruken med sådana gärders olaga på-

läggande lära hafva gått väl långt, emedan de må-
ste förbjudas vid straff af lif och gods. Bland

gärder omnämnas tondtogs-gärden, salpeter-gärden,

m. fl. (se dessa ord). Presterskaps-gärden var känd

redan på 1500-talet, och utgjordes i början, likt

andra gärder, i sammansättningar af 4 till 8 pre-

ster. År 1532 antogs, att en gärd skulle utgö-

ras af den, som i sitt gäll hade 64 bönder, bvil-

ken gärd bestämdes till 18 daler, bvarmed menas

helgärds-bönder, hvadan ock de hemmanen ågång-

ne förmedlingar böra afses. Sålunda utgår gärden

ännu, belöpande sig till 9 öre för b varje helt

gärde-mantal, hvarifrån ingen lägenhet får andan-

tagas, utom ödeshemman, till dess de åter kun-
na blifva upptagne. För prebende-gäll och stads-

pastorater ntgöres ej denna gård. Enligt 74 $. i

1809 års regeringsform kan Kongl. Maj:t, utan

rikets ständers föregående bifall, äska gärd af
Svenska folket, då nemligen krig uppkommit och
sammanskott beböfves af födoämnen för krigs-

folket under tåg eller marsch, ej då trupp är för-

lagd å någon ort, eller eljest under fortsatta krigs-

rörelser. Vid denna sålunda lemnade tillåtelse till

ntskrifvande af gärd, gifven i ändamål, att, vid

krigets början, då faran kan vara utomordent-

ligt stor, och nödiga anstalter till krigets utfö-

rande till äfventyrs ej hunnit vidtagas, krigsföre-

tagen ej må uppehållas, är tillika det förbehåll

gjordt, att gärden genast skall med penningar af

statsmedlen betalas till de levererande, och det

till hälften utöfver markegångspriset å de utskrif-

ne varorna, på det nemligen hvarken utskrifnings-

rätten må missbrukas, eller den ort öfvermåttan

betungas, hvarest utskrifningen måste utgöras.

läKrdeiigård är inbegripen under den allmänna

stängsel-författningen, hvilken rör fem serskildla

klasser af hägnader, nemligen gärdesgård, staket

eller plank, hägnader af träd, som brukas i Sve-

rige; vidare stengårdar, vattengrafvar, jordvallar

och lefvande häckar. Alla dessa olika slags stäng-

sel äro fredade för åverkan och deras beskaffen-

het bestämd i lagen. Åverkan å gärdesgård straf-

fas med böter af olika storlek, allt eftersom ska-

dan skett af ondska och öfverdåd eller af våda,

och allt som gädesgården blifvit förstörd eller blott

skadad genom nedbrytande af störar; hvarjemte

skadan bör ersättas. Gärdesgård bör vara 2 al-

nar hög och hafva 2 alnars rom emellan hvarje

par stör. Huruvida gärdesgårdar eller annan stäng-

sel skall användas beror på olika orters seder,

tillgång på gärdsel, o. dyl.

Gärds, ett härad i Gbristianstads län, kallas i

vårt Götbiska språk Gejers-hundari. Det innefat-

tar 19 socknar, nemligen: Träne, Djurröd, Vestra

och Östra Wram, Efveröd, Sönnarslöf, Hoaröd,

Svensköp, Hörröd, Maglebem, Widtsköfle, Degber-

ga, Köpingc, Lyngsjö, Asum, Skepparslöf, Esp-

hult, Linneröd och Wä. Marken är i allmänhet

jemn med få eller obetydliga höjder; jordmånen
omvexlande; men i allmänhet bördig, så att sä-

desodling och boskapsskötsel utgöra inbyggarnes

förnämsta näringsfång. I de flesta socknar finnes

skog till husbehof; men somliga sakna den helt och

hållet. Häradet består af 356 | mtl. med IS, 129
invånare på en areal af 135,639 tunnl., af hvilka

4,012 äro sjöar och kärr. Största strömmen är

Helge, hvilken utgör en del af landets östra gräns-

skillnad. De märkligaste ställena äro Maiteshoim och

Widtsköfle. I förening med Albo och Wtllands hära-

der, utgör detta härad en domsaga och ett fögderi.

G&rds kontrakt hör till Lunds stift, och innefat-

tar samma socknar som Gärds härad, med undan-

tag af Wä socken, som hör till Willands kontrakt.

Gärds kontrakt består af 9 pastorat, af hvilka 7

äro regala, 1 altern. reg. och patr. samt 1 patro-

nelt, med tillsammans 17,554 invånare.
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»lårdajttii, tfedre, eller JWrdaJII, by i Rätt-

viks socken af DaJaroe. Har vistades Gustaf Eriks-

son någon tid i en källare, för att dölja sig för

Danskarnes efterspaningar.

Gttrdelös* 9 en socken med Bredsätra, belägen på
Öland i Runstens härad, Ölands norra Mot och

kontrakt af Kalmar län och stift, 3f mil från

Kalmar, 2 mil S.O. från Borgholm. Kyrkan, af

sten, är rymlig och vacker. 1 socknen märkes:

Galltorp, 1 mtl. säteri, det enda på ön, är vac-

kert, bar utmärkt ek- och björkskog, samt träd-

gård. Runstenar, grifthällar och bautastenar fin-

nas, här på flere ställen. Krossekårrs källa, med
svagt mineralvatten, är ock belägen här. Sock-
nen hör till 1 kl. regala pastorat. Den innefattar

47 £ mtl. och har 1,536 invånare. Dess areal ut-

gör 10,761 tunnl., af favilka endast 15 äro sjöar

oeh kärr. Adr. Borgholm.

Giftrdainyff, tummeliten (Troglodytes Europseus),

en fogel hörande till gångfoglarnes ordning, af 4

tums längd ; ofvan mörkbrun, med smala, svarta tvär-

linjer på rygg, öfvergump och stjert; favita och

bruna fläckar, omvexla på de yttre vingpennorna;

honans teckningar mindre tydliga. Den förekom-

mer i alla landskap, från Skåne till Lappland,

vistas om sommaren i skogarne, om hösten och

vintern i trädgårdar, der han qvarblifver till vå-

ren, är munter och lifiig, samt sjunger både vin-

ter och sommar. Sången är stark och vacker med
flere afvexlande strofer; locktonen är ett starkt:

"irr, zrr, zezerer* Äggen äro små, runda, bvi-

ta, med rödagtiga prickar, bvilka sitta omkring

tjockändan, och läggas 7—8 i ett konstrikt näste

bygd t i rishögar, emellan trädrötter, uti ihåliga

träd o. dy). Födoämnena bestå af insekter, ma-
skar och larver, äfvensom af fläderbär.

Ctttrdaruiit (Oelleraruin) , en socken, hör till

3 kl. konsist. pastorat och är belägen i Norra

Tjusts härad och kontrakt af Kalmar län och Lin-

köpings stift, 6 | mil N.N.V. från Westervik. Kyr-

kan, af sten, är ganska gammal; den är senare

tillbyggd af träd. I socknen märkes: Qoistrum, 1

mtl. säteri, åbyggnaden är gammal och af träd;

bär är garfveri. Säteriet har tillhört slågterne

Renter, Leyonsköld, Roseostjerna
,

Sinclair; äges

nn af frih. J. G. Adelsvärd. ,For*a*tröm, jernbruk

(se detta ord); Cedersholm
,

pappersbruk, anlagdt

år 1805, med ett tillverkningsvärde af omkring

6,000 R:dr. Socknen innefattar 27} mtl. och har

1,821 invånare på en areal af 30,711 tunnl., af

favilka 3,850 äro sjöar och kärr. Adr. Linköping,

Åtvidaberg.

OMrffelt, iMiomaif, hette förut Jerve, oeh

tjente sig upp under 30-åriga kriget från simpel

soldat till öfverste-löjtnant. Adlades såsom sådan

ir 1643, då han antog ifrågavarande namn. Blef

år 1647 öfverste för det Mälpeska fotfolket. År
1657 blef han dömd till döden, för det våld han

begått mot en barnsängsbostru ; men benådades med
fyra års landsflykt för sina krigiska bragder, jem-

te de många och svåra sår han erhållit i kronans

tjenst. Återkommen härifrån, blef ban år 1661

kommendant och följande året öfver-kommendant i

Kalmar. Krigsråd år 1663. Skref sig då, efter

tidens sed, till "Gärffeltshoff, Sävia, Hammarby och
Ölnnda." Hans son,

ttttrlTelt, Carl Albrekt, tjente sig äfven på
13 år upp från soldat till öfverste-löjtnant, hvil-

ket han blef år 1676. Följande året insattes nan
i fängelse, för det att han underskritvit Landskro-
nas kapitulation; men ställdes snart åter på fri

fot, och blef sex veckor senare, d. 28 Jan. 1678,
öfverste för Skånska regementet till fot.

f?Mr*aåfta säteri, 6 mtl., beläget i Östra Herre-
stads socken af Ghristianstads län, kallades förut

Gåsnds , och säges vara uppbygdt af en Dansk öf-

verste-löjtnant Falck Lycke. Det har sedermera
tillhört slägten Rantzow, tillföll derefter kronan
och ägdes sedermera af slågterne Ebeltoft , Adler-
sten och v. Lindenstedt, m. fl. Det är väl bebygdt.

Härunder lyda 22 mtl. samt 14 torp. Norr om
gården finnas lemningar efter en kyrka.

GtiisjO, ett jernbruk i Norbergs socken af West-
manlands län, uppbygdt år 1658, har 2 härdar

och 1,200 skepp.d priv. årligt smide af eget tack-

jern, hvårföre hammarskatten utgöres med 12
skepprd. Här idkas äfven redskapssmide för Nor-
bergs grufvas behof. Bruket skeppar på Stock-

holm oeh äges af P. Tottie. Smidesstämpeln vi-

sar ett G.

GtåUtafcnd. Dessa firades i det gamla Norden
med stor högtidlighet. Vid de stora offringarne

höllos beständigt gillen. Tempelbyggnaderna voro

af en utomordentlig storlek, emedan hela lands-

ortens menighet samlades derstädes, ej blott för

offring, utan äfven för festliga samqväm. Der-

emellan höllos bröllops-gillen, arf- eller graf-öl,

och andra enskildta gästabud. De största bland

dessa voro då konungen reste omkring i landet på
veitsla, och i vissa dagar undfägnades af de för-

nämsta och rikaste inom hvarje landskap. Dertill

uppbyggdes ofta mycket stora gästabudssalar, och
alla förnämligare män i nejden inbjödos. Så gä-
stade Åke Bonde i Wermland Nordens tvenne ko-

nungar på en gång, och Olof Hoskuldson, höfding

i Dalarne, lät till ett dylikt tillfälle uppföra en

sal för mer än 900 gäster, sirad med upphöjdt

hildbuggeriverk , bvilket föreställde uppträden ur

den Nordiska gudaläran. Vid gästabudet samlade

sig alla gäster i den stora salen; öfverst i hög-

bänk satte sig konungen eller den förnämsta per-

sonen, och midt emot honom, vid salens nedre än-
da, den som var bonom närmast i åra. De öfri-

ge togo plats omkring bordet, hvar efter sitt an-
seende; stundom bestämdes platserna genom lott-

ning. På läckerheter i mat satte ej våra förfä-

der synnerligt värde, ty hästkött var deras för-

nämsta spis; men dryck måste till ymnighet finnas

vid ett gästabud i Norden. Det stora mjödkaret,

som räckte upp till andra våningen, hvari en

Svensk konung drunknade, kan lemna ett begrepp

härom. Kring bordet gick man ifrån man hornet

eller bägaren, favilken ifylldes ur bollan, en stor

rund skål af träd, liknande vår bål, eller ur karet.

Alla dessa käril voro gemenligen beslagne med
guld eller silfver, och räknades till husets dyrbar-

94
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heter (§er*imar). De vanligaste drycker voro enut,

pressad af frakter; kr—t, brygdt af säd; ock vin,

bvilket kemtades från frenmaade land; men främst

i brak ock aaeeeade Tar eqöéet. Detta var dem

Nordiske kampens älsklingsdryck, ack skalle en

gång drickas i Walkall vid gadaraes bord. Med
det mjödfyllda koraet i eaa baadea ock deo andra

på kufvudet af Frejs heliga galt, som vid alla

kögtidligare tilltalleo inbars på bordet, gjordes

löftet om manliga bragder ock djerfva äfveatyr.

Med kornet kelsades den ankommande gästen, der-

ar dracks gadaraes ock aflidne fränders minne, ock

deri gjöto männen sitt blod, innaa de tömde det

på ett evigt fostbrödra-förbund. Oåtskiljaktig från

ett Nordiskt gästabad var sagan ock sången. Der-

för var äfven skalden kögt ärad ock kade sin plats

antingen vid konungens sida, eller i högbänken

midt emot honom. Qvinnorna fiago ej alltid del-

taga i gästabadet, likväl frambära ofta kornet af

kosets dotter, som kredensade det åt den förnäm-

sta gästen. I Walkall frambäras det ständigt åt de

tappre Einkeriar af mör, som heta Walkyrior. Om
aftonen var sed, att två ock två, ea man ock en

qviaaa, sntto bredvid bvaraadra ock tillsamman

tömde en bägare. Detta kallades att dricka /pe-

månmng; men vapenbröder skiljde sig aldrig åt,

atan sntto tillsamman i en krets ock drucko. Stan-

dom anställdes kappdrickande , så att man drack

tvenne korn å rad kvar gång. För bästa karlen

ansågs den, som då kände dricka den andra af

bänken. Standom hölls äfven vad, kvem som kän-

de dricka bäst I OrVar Odds saga berättas, att

tvenne guldringar, om en mark kvardera, dervid

atlades å ena sidan, oek dea andra parten satte

deremot sitt kufvud*

CUtets* boe rttTven, eller sjUet» rttfvesi, är

ett uttryck, som begagaas af Lapparne och bvar-

med de beteckna, när någon ej hinner fram dit

kan ernat sig, utan måste stanna ute i skogen

öfver natten. "Akta dig, att du ej kommer att

bli gäst bos räfven", heter det ofta, då någoa be-

gifver sig at på resa.

Ctttaéepeamisisjpii» kallades under medeltiden den

afgift, som af främmande köpmän betalades i stä-

derna, åtminstone i Stockholm, ty i de andra stä-

derna torde den föga bafva förekommit. Desse

hette nemligen gäster, i motsats emot iofödde

köpmän. Afgiften tveskiftades emellan konungen

ock staden.

Ottatgirverl. Då konang Magnus Ladulås förbjöd

den gamla våldgästningen, befallde han inrättandet

af s. k. taoermrier eller bärbergen för vägfaran-

de. Derifrån härleder sig gästgifveri-inrättningen.

Före denna tid fonnos inga andra anstalter till re-

sandes beqvämligbet, än dem som gästfriheten er-

bjöd eller våldet atkräfde. I samma mån olikhe-

ten menniskoraa emellan blifvit större, ock en

mägtig aristokrati började uppkomma, missbraka-

des styrkan. De mägtige drogo beväpnade genom
landet, i talrika följen, ock otkräfde gästning på
röfvaresätt. Å andra sidan blef den gamla gäst-

fribeten mindre, då enkelheten i seder lemnade rum
för att konstigare samhällsskick* Tavernerieraa

hlefvo en laglig börda för allmogen, i stället tet

•lagliga utplundringar. Det är icke möjligt att

ntreda, kam mycket denna inrättning verkade för

säkerhet ocb ordning. Så länge de store nollo

krigareföljea på sina belastade gårdar ock med
dessa drogo genom landet, var freden icke säker.

Sederna öfverröstade lagen ock den mägtige blef

ofta strafflös. Emellertid fanns den grandsatsen i

lagarne, att resande borde emottagas emot betal-

ning; men deremot allt öfvervåld bestraffas. Ta-
veraeriernas upprätthållande ålåg allmogen; man
icke adelns gårdar. Att dessa befriades från en

sådan skyldighet var ibland de privilegier, dem
adeln förvärfvade sig. Utom gästgifveri-skjatsen

för resandes fortkomst, finnes en serskildt börda i

den s. k. kungs- ock krono-skjutsen , vid konun-

gens resor ock vissa forslor för kronans rakning.

Ibland de eftergifter af privilegier, som ridderska-

pet ock adeln gjorde vid statskvälfaingea 1809 f

var också uppoffringen af detta stånds frihet från

kroao-skjuts. Hela skjutsväsendet kar ofta blif-

vit öfverklagadt såsom ett tryckande onus för jord-

bruket, enär bonden fått spänna sin bäst från plo-

gen för att skicka dea i skjuts, då bod kommit
från gästgifvaregårdea, ock mången gång bäst och
karl blifvit uppehållne dygnet om på hållet. Å an-

dra sidan har dock äfven mången fattig landtman
med nöje begagnat detta tillfälle, att förskaffa sig

om äfven en obetydlig kontant inkomst. Genom
en kongl. förordning år 1844 har hela skjutsvå-

sendet blifvit förändrad t, i det konungen anbefallt

upprättandet af entreprenader, så snart någon ve-

derkäftig person erbjudit sig, att, såsom entrepre-

nör, bestrida skjutsen. Dermed bar äfven blifvit

förenad skjotslegans förhöjning från 16 till 24 sk.

B:ko milen på landsbygden och motsvarande tillök-

ning i städerne, hvilka af ålder brukat uppbara
större skjutslega.

Ottatninsjr* Det gamla VtiUla var en af de ford-

na Nordiska konungarnes rättigheter. Den bestod

deruti, att konungen under vintrarne drog omkring
till de förnämste odalmännen i sitt rike, hvilka

voro förbundne, att en viss tid förpläga honom
och hans hofmän. Likväl synes denna sed mera
bafva tillhört Norrige än Sverige. Den varade åt-

minstone längre i det förra riket.

fjSttatnlasjr eller rättare v&ldgttstnimsjr var i gam-
la barbariska tider det sätt, hvarpå resande er-

höllo förplägning och qvarter. I det äldsta, enkla

samhällsskicket var gästfriheten en af de heligasto

pligter, och det ansågs för en skyldighet att ej

efterfråga den resandes namn, för att ej oförmo-
dad t upptäcka, att man harbergerade en fiende,

hvilken blodshämndens pligt bjöd att förfölja; man
gästfriheten deremot att emotlaga ock bemöta väl.

Sedan kristendomen upplöst det gamla samhälls-

skicket, ocb nya stånd uppkommit i staten, min-
skades, å ena sidan, den enkla gästfriheten, oek
å den andra framträdde ett förtryckande våld. D6
uppstod klagan öfver våldgästning, och Magnus
Ladulås befallde inrättandet af tavernerier. Der-
jemte började lagstiftningen bestämma, med bara

stort följe kvar ock en, efter olika stånd ock väx-
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digbet, ägde att resa. Klagomål öfver våldgäst-

ningen fortforo likväl ännu mycket långe. Gustaf I

atftrdade en stadga derom år 1541, ack inan nå-

der Gustaf II Adolfs tid var den gamla sedea ej

alldeles bortlagd, ebaru den då åtgjorde ett an-

dantag, kvilken blef allt mera sällsynt från den all-

männa lagbnndna ordningen.

GMUrre, en stor by af 11 j- hemman i FröstkaKs

socken af Uplaad. Här skall i fordna tider varit

en stad, hvarefter ännn tecken af kns och sten-

lagda gator synas. Trenne hemman i byn kallas

ännn Hofgården.

Gftddeldf , beläget t Torna kärad af Malmöbos
län, 1 J mil S.O. från Land, annex till Lnngby i

Bara härad. Hår märkes: säteriet Björnstorp, 5£
mil. frälse, tillhör kommendören frik. Gnstaf Gyl-

lenkrook, såsom fideikommiss gemensamt med Svent-

torps gård i Odarslöfs socken af detta härad för

slägten Gyllenkrook; är ntmärkt väl beläget och

bebygdt, med stor, rymlig och stenmurad ladagård.

Utom en väl anlagd och prydlig trädgård finnas

vid denna egendom med ovanlig kostnad anlagda

och stor sorgfaMligbet vårdade betydliga planterin-

gar. Ägaren har gjort stora uppoffringar för sam-
lingar i natnralhistorien, och synnerligen ornithe-

logien, samt äger en stor och vacker samling af

in- och utländska foglar, jemte en del andra djnr.

Socknen innefattar 20 mtl. med 590 invånare på
en areal af 4,166 tonni., af hvilka endast 6 äro

sjöar och kärr. Adr. Land.

GödeiUd, annex till Hunestad, beläget i Himble

härad af Hallands län, J mil O.N.O. från Warberg.

Socknen åtgör i allmänhet en bergsbygd; men har

till en del sänka kärrängar. Icke långt ifrån kyr-

kan flyter Ilimble-ån, och uppdrager med sitt sling-

rande lopp å ena sidan gränsen emellan Grimethon

och Gödestad, och å andra sidan emellan Honestad

och Gödestad. I denna socken har varit upprest

en af Hallands högsta stenvårdar, den öfver 10 al-

nar långa Slummtitenen eller Göthriks-stenen. Vår-

den syntes då på betydligt afstånd; men den föll

omkull år 1815 och afbröts under fallet på flere

ställen. Att döma af den plats den innehade på
en ättehög, kallad konung Götb riks hög, var den

en ättehäll ; men det torde bända , att denna sten-

vård varit begagnad som skyddspelare. Den icke

långt härifrån belägna och på "källornas dag",

midsommarsafton, icke förgätna Göthriks eller Gd-

thars källa samlar bvarje år förenämnde dag om-
kring sitt svalkande vatten stora hopar af bygdens

ongdem. Hår egnades stunder åt nöjet, det vid-

skepliga förtroendet för källans underkurer offra-

de här sin skärf, och liksom vid en marknad, in-

fonno sig hår krögare och bagare ifrån det J mil

härifrån belägna Warberg. En idavallar eller dom-
krets, belägen helt nära intill Gö thrikshög, men
nti Grimethons socken, har åfven fått namn efter

Göthrik, och har kallats Göthriksting. Det var

här, som grefve Jakob af Halland, i trettonde år-

hundradet, midt under lagskipningen lät fängsla Kjeld

Båt, för det denne här talade i den lidande all-

mänhetens namn, och yrkade vad nnder konungen

emot grefvens våld; kär som den nti Himble, Fan-

ris och Wiske härader strofvande Arvid Bengtsson,

tillika med 10 i hans såld varande våldsverkare
9

blefvo träffade af nämnden och aflifvade. — Sock-
nen innefattar 16 J mtl. ock har 315 invånare på
en areal af 1,319 tnnnl., af hvilka 320 äro sjöar

och kärr. Adr. Warberg.
Ottlile, en läkare-slägt , hvaraf läkare-historien

förvarar icke mindre än fem namn. Stamfadern

var Johan Peter G*hle, född i Vogtland år

1693, kom omkring år 1720 tiM Sverige, blef

regements-läkare först vid Kymmenegårds rege-

mente och sedan vid östgötha infanteri. Död år

1753. Af hans söner blef Johan Daniel hans

efterträdare, hvilken dog, vid 74 års ålder, i

Wadstena år 1797, såsom titnlerad assessor, och
Israel» provincial-läkare i Kymmenegårds län, som
dog i Lovisa 1779, i ea ålder af 44 år. Af son-

sönerne, söner till Jokaa Daaiel, blef den äld-

ste, Johan Hafauii kirurgie- magister och död

vid 33 års ålder i Östergöthland , samt Olof Pe-
ter» född år 1769, en utmärkt skicklig läkare

och kirurg, gjorde tjenst under 1788—1790 årens

Finska krig, nnder fälttåget mot Norrige år 1808,
vid expeditionen till Ratan ock 1813 i Tyskland,

der han afled d. 18 Dec. vid Lindan, 44 år gam-
mal. Hans embetsberättelser om Linköpings lasa-

rett äro i utdrag tryckta i tidskriften Läkaren och

Naturforskaren.

CMMmae» Vestrn och östra* tvenne härader i

Christianstads län, kallas i äldre handlingar Gy-

dinge, Göttinge och Gjödinge, och förmenas hafVa

fått sitt namn deraf, att en gammal Götbisk folk-

stam byggt och bott derstädes allt intill våra ti-

der, hvilket folkets krigiska lynne, styrka och för-

stånd, mångfaldiga minnesmärken från forntiden,

plägseder och lefnadssärt nogsamt bevittna. Vestra

Göinge innefattar 24 socknar: önestad, Winslöf,

Näiinge, Mellby, Tjörnarp, Brönnestad, Matteröd,

Fieja, Hörja, Röke, Torup, Waakifva, Ignaberga,

Åkarp, Wfttsjö, Wisseltofta, Wiram, Stoby, Sand-

by, Sörby, Gumlösa, Parstorp och Häglinge, hvil-

ka tillsammans bestå af 51 1 £ mtl. och bafva 23,792

invånare, östra Göinge innefattar 13 socknar:

Hästveda, Broby, Rmitslöf, Glimåkra, örkened,

Ousby, Lousbult, Hjersås, Knislinge, Qvtinge, Gryt,

Färlöf och Strö, utgörande tillsammans 367} mtl.

med 20,637 invånare. Spannmålsodling, boskaps-

skötsel ock skogskygge utgöra inbyggarnes för-

nämsta näringsfång, och i de nejder, som hafva

ymniga bok- ock ekskogar, ntgör äfven pottaske-

bränning en betydlig binäring. Salpeter-kokning var

fordom ea ganska lönande binäring hårstådes, hvar-

före den också bedrefs temligen betydligt. Under

loppet af de senare åren har tillverkningen dere-

mot varit högst obetydlig. Skälet härtill är ve-

dens dyrnet, och det låga lösningspris kronan er-

bjudit for varan. Då rikets ständer beviljade för-

lagslån, så väl för salpeterladors uppförande som
anskaffandet af pannor, gaf detta en stor del hem-
mansägare anledning att söka dessa lån. Det var

en ny källa att få penninge-förskotter, hvilka kän-

da till en del afhjelpa neoningebehofven. Då an-

slaget, som tok utlånas fik kola landet, endast
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utgjorde 100,000 R:dr, sträckte dessa tvenne hä-

raders låosökande likväl sina anspråk ungefärligen

till denna samma. Härigenom vanns den öfverty-

gelsen, att lånen voro bafvodsak och salpeter-

kokningen bisak. Sedan kronans lösningspris nu

blifvit förböjdt, torde näringen åter kanna blifva lö-

nande. Inom hvartdera häradet finnes en brandstods-

förening. Största insjöarne äro: Finjasjön, Imma-
len, Lvrsjtn, Ousbysjön, Tgdingesjön, Wittsjön och
örsjön. Märkligaste säterierne äro: Araslöf, Hof-

dala, Maglö, Wanäs och Sinklerskolm. Dessa hä-

rader åtgöra en domsaga och ett fögderi. Deras

areal innefaltar 512,542 tonni., af hvilka 24,013
äro sjöar och kärr.

CdOlnge, Veetra och östra, 2:ne kontrakter af

Lunds stift i Christianstads län. Det förra inne-

fattar samma socknar som vestra Göinge härad,

atom Farstorp och Häglinge, eller 11 pastorater,

hvaraf 8 äro regala, 2 altero. reg. och patr.,

samt 1 patronelt. Detta kontrakts folkmängd utgör

22,168 personer, östra Göinge kontrakt innefat-

tar samma socknar som östra häradet samt Fars-

torps socken, och består af 7 pastorat, af hvilka

5 äro regala , 1 altern. reg. och patr. , samt 1 pa-

tronelt. Folkmängden utgör här 22,069 personer.

dröjemånad. Vid kristendomens och den dermed
följande Latinska tidräkningens införande i Norden,

forsvunno, till största delen, de gamla benämnin-

garne på månaderna. Likväl återstå ännu några,

hvilka sättas jemte de Latinska namnen, nemligen:

Thorsroånad, Göjemånad, Skördemånad och Höst-

månad. Göjemånad börjades omkring d. 19 Jan.,

vid höknatten, och räckte i 30 dagar. Derander

inföll den hedniska julen. Göjemånad bar sitt namn
af Thors dotter Goa eller Göja, hvilken hörde till

en för-Odensk godadyrkan. Goa var, hvad Frigg
blef genom en senare dyrkan, jordens gudinna,

hvarest Thor var solens gud. Hon kallades Disa,

eller företrädesvis gudinnan, och hennes fest fira-

des i Februari månad vid det stora Disa-tinget i Up-
sala, hvaraf deo marknad, hvilken ännu hålles

på samma ställe, och vid samma tid, kallas Distin-

gen. Ofvannämnde offerfest firades for god års-

växt eller jordens fruktbarhet, bvarvid offrades

djur och trålar. En gång blef till och med en

Svea-konung, Domalder, derstädes offrad till gu-
dinnans blidkande. Goas dyrkan i Norden är för

öfrigt föga känd. Måhända sammanhänger den

med den forn-Tbrakiska mythen om gaia, jorden,

och med det Indiska go, ett namn både på jorden

(Gr. gå) och kon, under hvilken bild Hinduerne än-
nu dyrka jorden. I samma mening tillbådo Egyp-
tierne oxen, och kanske var denne äfven i Norden
en bild af Thor, Tyr (ett af Odens namn äfven),

Tjur, Taur-us. Derfor finner man bilder af Tyr
eller Oden med horn. Till Goa hör sagan om
drottning Disa, som ifrån Wänngarn intågade i

Sigtuna, eller enligt andra berättelser i Upsala.

«ttk (Guculus canoros), en till klätt rarnes ordning
hörande fogel, af 14 tums längd, med gula ben,
bröstet och mageo bvita med svartaktiga tvärvå-
gor, stjerten lång; rygg och öfriga kroppsdelar
blått askgrå; omvexJar stundom ända till rödbrunt,

då han kallas rödbruna göken. Ungarne äro mörk-
grå på ryggen. Förekommer öfverallt i riket,

dock aldrig i mängd, och alltid ensam eller på
sin höjd parvis, såsom Byttfogel, anländer hit i

slutet af April eller början af Maj, ocb återvän-

der om hpsten till sydligare länder. Han har tre

olika läten, neml. det vanliga, allmänt kända n
kuc-

kuun
, hvilket ofta upprepas och som är den lockton

hvarmed hannen kallar honan , hvilken svarar med ett

läte, liknande "putt-plitt-plitt", hvarefter han jagar

honan bland trädtopparne, med ett under flygtea

nästan skrattande
n
ko-ko-schaschascAa

n
. Efter par-

ningens slut, omkring medlet af Juli, upphör gö-
ken bos oss att gala, och derföre tror allmogen

på flera ställen, att det sker af sorg, då han ser

första höstacken. Dess fortplantningssätt företer

det högst märkvärdiga, att honan aldrig tillre-

der något eget bo, utan lägger sina ägg, hvil-

ka äro ganska små, bvitgulaktiga eller stötan-

de i blått eller olivgrönt, samt grå- eller bron-

fläckiga, hvart för sig uti någon mindre insekt-

ätande fogels näste, hvarest det rofvas af dessa

foglar, och ungen, sedan den blifvit utkläckt, ut-

tränger de angår, som egentligen tillhöra boet,

hvarefter han af fosterföräldrarne vårdas med stör-

sta ömhet, så att de ofta helt och hållet utmatta

sig, eller till ocb med dö af möda, för att kanna

skaffa föda åt den glupska gästen, om de ej, så-

som stundom är händelsen, erhålla hjelp af andra

foglar. Detta forhållande är orsaken til) den tera-

ligen allmänna föreställningen att göken, då han

blifvit större, dödar sin fostermoder, hvilket dock
är ogrundadt, likasom den, alt ban skall förvand-

las till hök, grundande sig på den likhet, som han

på något afstånd synes äga med sparfhöken. Födo-
ämnena utgöras egentligen af larver, isynnerhet de

starkt hårbevuxna, hvaraf han förtär en stor mängd
dagligen , ty ban är ganska glupsk , ocb i följd af
dess förtärande är hans mage oftast luden på in-

sidan, af de derpå afsatta håren efter larver-

ne, isynnerhet af Pbalena caja. — Gökungens
glupskbet, jemte förutsättningen, att han sjelf dödat

den oftast af mödan vid bans uppfödande döda fo-

stermodern, hur gifvit anledning till det bekanta

uttrycket: "en otacksam gök", hvilket redan var

gängse hos Romarne. Enligt en gammal bos all-

mogen inrotad tro, skall göken, när han första

gången höres gala, bafva sina bestämda bemär-
kelser. I detta hänseende märkes att: Öster-gök

är tröste-gök; vester-gök är bästa gök; norr-gök

är sorg-gök och sör-gök är smör-gök. Så fråga

ock flickorna, då de om våren först få höra gö-
kens rop:

Gök, gök på qvist! Göker grå!

Säg mig visst, Säg mig då,

Hur många år Uppå qvist,

Jag ogift går? (eller) Sannt och visst,

Hur många år

Jag ogift går?
hvarefter de räkna ropen, de der skola utmärka*
antalet år. Men på det att åren ej måtte bli för

många, har man antagit, att göken, om han ro-
par mer än tio gånger, kommit, såsom de säga,
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på galen qvist, då da icke tro bonom. I Jemt-
land måste göken gala vid kvart rim, om kan an-
nars skall kanna spå saant ock sitta på ratt qvist.

Af gökens rop första gången får man ock veta sitt

dödsår. — Grottas omtalar, i sin beskrifning om
Tunalän, m. m., sid. 85, den folktron, att om man
får tillfälle att tre gånger famna om det tråd,

hvari göken sitter ock gal, skall bafvande qvinna

blifva förlöst, i fall man derefter omfamnar henne,

eller knyter om benne sitt strumpeband. — "När gö-
ken gal på bar qvist", d. v. s. innan löf utslagit,

tror man att missväxt inträffar.

CMftkdajreo är en benämning, som allmogen i vis-

sa trakter af östra Sverige gifver d. 29 April, på
grand deraf, att göken oftast plägar låta höra sig

första gången denna dag. Den är betecknad på
runstafven med en sådan fogel.

Gtökd&rad säges den blifva, bvilken far höra gö-

ken på fastande mage. Detta anses såsom mindre

lyckligt förebad, isynnerhet för ogifta qvinnor,

som bafva en älskare i hfigen. För öfrigt anses

göken såsom en omioös fogel, bvilken, i likhet

med storken, m. fl. skyddas af en vidskeplig vörd-

nad. Göktrakt utmärker, för hvarje enskildt per-

son, det väderstreck, hvarifrån denna fogel låter

honom höra sitt första rop om våren.

Göken sitter på kyrkotak. En folklek, upp-

tecknad i Östergöthland. Utföres sålunda: En
karl och ett fruntimmer dansa om och sjunga:

"Göken sitter på kyrkotak, Och orkar så litet

gala! Lyster ungersven (jungfrun) i dansen gå,

Så ska vi honom (henne) i handen ta, Och rycka

bonom (henne) af sätet." Vid orden: "Lyster un-

gersven (jungfrun) i dansen gå", m. m., beger sig

karlen, som nu är först) rare i leken, till en an-

nan karl, helsar bonom med:
rGuds fred, Gud

signe, Jöns Andersson!" och tager (upp) honom;

bvarefter alla tre dansa om, under sang: "Göken

sitter på kyrkotak", m. m. Sedan uppbjuder för-

styrarne ett fruntimmer, begagnar dervid ett qvinno-

namn, och förenar henne med de förra. Omdans-

ningen förnyas, med senast nämnde sång. På detta

sätt uppbjudes, vexelvis, en karl och ett fruntim-

mer, med oafbrutet iakttagande af uppbjudnings-

orden och omdansningen under sång. Härvid bör

förstyraren alltid ställa den senast upptagne till

venster om sig uti ringen, så att ban har högra

handen fri till uppbjudning. När denna är slutad

börjar afskedslagandet. Förstyraren öppnar rin-

gen till en rad, eller halfcirkel och begynner:

"Och skall vi nu mista Vår ärlige man, Jöns An-
dersson? Så faren nu väl, Jöns Andersson, Med »

pick och med pack (Med falskhet och med snack!)

Så faren nu väl, Jöns Andersson!" Förstyraren,

med sitt par, går till närmast stående par, fattar

karlens händer, stampar med fötterna och ger bo-

nom ett bandslag vid orden: "Så faren nu väl,

Jöns Andersson!" Derefter flyttar han sig till när-

maste fruntimmer, tager afsked af benne på sam-

ma sätt, hvarunder hans par, likaså, tar afsked

af den karlen, som förstyraren nyss lemnat. Så-

lunda fortgår det till dess förstyrar-paret (första

paret) tagit afsked af hela raden. Så snart andra

paret fått utrymme till en lika rörelse, börjar det

sitt afskedstagande på samma sätt, och följas af

alla de öfriga, efter lika regel. (Om melodien

till orden, se: Arvidsson* Svenska Fornsånger,
Del. III.)

Gökhem, en socken, med Märka och Sörby, be-

lägen i Wilske härad af Skaraborgs län, Winköls
kontrakt af Skara stift, J mil V. från Falköping.

Kyrkan, byggd af sten, med fasta murar och hvalf,

är från katbolska tiden; en utbyggnad derå bar

fordom haft namn afjungfru Marias cbor, der hennes

bild af träd, varit upprest på ett litet sten-altare.

I socknen märkas: Redberga, 2 mt). säteri, bar

ansenlig trädgård, äges af kammar-rådet S. L. Theo-
rell. Lundagården , 1 mtl. säteri, på sluttningen

af Mösseberg, äges af rådmannen i Falköping herr

Wetterbom och enkefru Hammarstrand. Storegår-

den, blef år 1391 gifven till Gudhems kloster, af

fru Ingeborg Amundadotter. Mötseberg, ligger till

hälften i Gudhems och till hälften i Wilske härad,

på alla sidor omgifvet af Gökhems, Klefva, Gud-
hems samt Falköpings församlingar. Berget är j.

mil långt och lika bredt, enligt de s. k. vapen-

hallar, och en på gränsen af Gökhem år 1690
upprest sten; omkretsen är 2 mil. På berget fin-

nas stora marker bevuxna med enbuskar och hög
ljung, samt äfven betydliga mossar. Ofantliga häl-

lar och branta klippor, uppstaplade likt höga pe-

lare, göra uppgången på de flesta ställen omöjlig.

På berget finnes en liten sjö, hvars botten är betäckt

med rötter. Odens kulle, \ mil från Mösseberg,

är bög, kal och slät; men icke vidsträckt. Den
har tvenne afsättningar, Piggen och Kronan. For-

dom skall man här bafva dyrkat Oden, och i pest-

tider äfven haft begrafningsplats derstädes. Hål-

öga kulle, till skepnad och höjd liknande bögarne

vid Gamla Upsala. Öfverst är en rund vid grop

af en manslängds djup, hvartill är uppgång på

den mindre branta sidan af Mösseberg. Man för-

modar att den derföre blifvil nyttjad till förskans-

ning. Kullen ligger mil i vester nedanför Mös-
sebergs södra udde; £ mil derifrån i norr står en

annan kulle, som äfven bar en urhålkning, och

likaså Bjorkhögskullen , vidare i norr. Domare-
säten finnas bär på flere stallen. På Åtltberg , skall

fordom varit en kyrka eller kloster. Jättestugor-

na anträffas ofvanpå Skårsheden
%
der den så kallade

Markusbäcken, kommande från en källa vid Hål-

öga gård, om sommaren osynlig, om våren starkt

flödande af snövatten, bildat hålor i gråberget,

samt en grotta till bvilken man kommer genom
Disakärret. Flera källor finnas i församlingen, så-

som Dalaren eller Dösakdllan, Stdrkehekdllan oeh

Stallen. S:t Liverskällan, år en offerkälla, hvilken,

enligt fornsägen, uppsprungit i följd af fylkesko-

nungen Livers bön, då ban med sina krigare var

plågad af törst. 5.7 Magni källa är en annan, och

vid Sörby en tredje offerkälla. Invid Storomen

Öfverkyrke, skall fordom stått en kyrka eller

klosterbyggnad, kallad Ödrkyrkan, efter bvilken

man i senare tider funnit lemningar. På en slätt

ofvanför Nycklemossen, bar varit begrafnings-

plats och på Uamreslätt skall fordom funnits ett
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dolt. Vid Stora Lexberg är en atineralUlla. Sock-

nen hör till 2 kl. konsist. Den innefattar 34 {
mtl. och kar 844 Invånare, på en areal af 6,235

tannl., af hvilka 60 äro sjöar ock kårr. Adr.

Falköping.

Cldksholn, ett gammalt kerregeds ock ett af de

största i Nerike, 3} mtl. såteri, atom underly-

dande hemman, beläget vid Hjelmaren i Stora

Mellösa socken, 2£ mil från Örebro. Ägare bår-

till hafva varit: år 1297 drotset Abjöra SUteoson

(Sparre), sedan slågterne Svantepolk, hertig af

Refle, riddaren Benediktsson , ock efter åtskilliga

omskiften omsider riddaren Bengt Stensson Natt

och Dag, samt dess son Måns Bengtsson, den store

Engelbrekts baneman. Sedan Engelbrekt på för-

rädiskt sätt der Wifvit mördad och ryktet derom

utspridde sig, samlades hans svenner, jemte all-

mogen, för att förstöra Göksbolm. De kringrände

det på alla sidor, sköflade allt hvad der fanns,

och tände sedan eld på husen och allt som knnde

brinna. Endast fästet eller tornet bredvid går-

den, bygdt med stenmarar, nndslapp förödelsen.

Godset tillhörde sedan slägterna: Axelsson, Bjel-

kenstjerna, Fleming, Sparre, Lagerberg, Tersme-

den ocb Rehansen.

Ctttktyta, göktita (Jynx torqvilla), en till klått-

rarnes ordning börande fogel af 7 tums längd,

gråspräcklig, med ett mörkt ojemnt band från

nacken till ryggen, nnder hvitaktig, med tvärgå-

ende svarta linjer på bröstet, och små trenddiga

glesa fläckar på magen, näbb ocb ben olivbrona,

tungan liknande hackspettarnes. Han förekommer,

såsom fly 1 1fogel, i alla rikets landskaper, så väl i

barr- som löfskogar, och är utmärkt genom en

egen besynnerlig vana, neml. att förlänga halsen,

vrida hufvudet, så att det kommer att ligga bak-

på ryggen och vända ut och in på ögonen. Han
slingrar sig som en orm, och dess grå färg med
det svarta längs gående bandet ger honom äf-

ven någon likhet med huggormen. Äggen äro 7

linjer långa ocb 5£ linjer tjocka, hvita, rundak-

tiga, glänsande och låggas 7— 10 på en bale af

mossa, hår ocb ull i något bål på ett träd, hvil-

ket fogeln dock ej sjelf hackat. Födoämnena be-

stå af myror och insektlarver, som han uppsöker

på träden, och genom hvars förtärande han gag-
nar skogen. Köttet är om hösten fett och godt.

GOkuralt, ett till slågtet silikater hörande mine-

ral, hvaraf flera arter förekomma under det ge-
mensamma namnet Vesuvian, hufvudsakligen be-

stående af kiselsyrad kalkjord och jernoxid ; finnes

vid Gökum nära Dannemora, af gulgrå färg, bla-

dig textur ocb på kanterna genomskinligt.

Ottljen, masugn i Öfver-Kalix socken af Norr-

botten, 1
.J.

mil söder om polcirkeln, med god
skogstillgång; anlagd i medlet af 1820-talet, grun-

dad på malm från Gällivare.

GttftdKl (mytkol.), var en af de valkyrior, hvilka

på valplatsen korade lif åt Oden.

G&pa är allmogens i vestra Sverige vanliga be-

nämning på lodjuret.

CWran» fltft, eller Georglu, var ett af ka-

tholska världens mest ryktbara helgon. Han dyr-

kades hefvudsakligen, såsom ridderskapets skydds-

patron. I Sverige funnos flera gillen, nnder namn
af S:t Görans gillen, inrättade till hans åra. Hann
bild prydde ofta fälttecknen, samt upprestes i kyr-

korna. I det namnkunniga slaget vid Bruokeberg,

d. 10 Okt. 1471, stärkte sig Svenskarna till den
afgörande striden genom afsjungandet af S:t Gö-
rans visa, och helgonets namnkunniga bild i Stock-

holms Storkyrka, blef der upprest af Sten Stare

till tacksamhet för den vunna segern mot Ryssar-

ne år 1488. 8:t Göran synes der kämpande mod
draken, och prinsessan med lammet, i from för-

tröstan afbidande stridens utgång. Den förföroV

gades år 1489 af en Tysk konstnär, ock ansågs

för ett sådant mästerstycke, att en bland Starens

tjenare, af illa förstådd patriotism, mördade konst-

nären, på gamla rådhuskällaren, på det intet land

måtte af hans hand erhålla något dylikt. Bilden

stod från början främst i kyrkan vid altaret; men
flyttades år 1528 till. sydvestra dörren. S:t Gö-
rans dag firades den 23 April, och predikades

denna dag evangelium efter Bfatth. 16 Kap. ifrån

orden: Hvilken som vill följa mig, o. s. v.

Riddar S:t Göran afbildas alltid i full rustning tiU

bäst, genomborrande en drake, vid hvars sida man
upptäcker en krönt qvtnnobild i bedjande ställning.

Legenden förklarar detta sålunda. Uti helgonets fä-

dernesland, Kappadocien eller Libyen, bade en fruk-

tansvärd drake lägrat sig utanför en konungastad,

hvilken kan hotade förderfva med sin giftiga ande-

drägt, om han ej dagligen erhöll till spis en nf

stadens jungfrur. Offren utsågos genom lettntng,

och den föll slutligen på konungens dotter. Fär-
dig att uppslukas af vilddjuret, befriades bon af

en fremmande riddare. Detta var S:t Göran, hvil-

ken genom sin helighet skyddades mot vidundrets

våld, ock sedaa till lön för sin bragd erhöll ko-
nungadottern och riket. Dennn tradition i all ära,

torde dock sammanställningen af draken och qvin-

nan med bilden, och S:t Göran, denna chevaleriets

patron, ej vara annat än en symbol af det fordan

ridderskapets heligaste pligt, att, med styrkan af

sin väpnade arm, värna skönheten och osknlden

mot ondskans öfvervåld. Enligt en nnnan, mera
sannolik legend, skall nemligen S:t Göran varit en
krigsöfverste, som för sin ståndaktiga bekännelse

af kristendomen led martyrdöden under kejsar Dio-

cletiani förföljelse, den 23 April år 295. Denna
dag bär ännu hans namn i våra kalendrar, ock

på runstafven finnes den betecknad dels med hel-

gonets bild, och dels med en häst; emedan våra

förfader brukade att denna dagens förmiddag låta

sina ston springa. I Upsala har funnits ett Riéé*r

S.i Görans kapell, uppbygdt år 1437, såsom orden

i ärkebiskop Jöns Bengtssons bref från Upsala d. 14
Okt. 1459 lyda: "att för hederlige nians Her Fej-
ders Tydechini prebendat i Upsala bön och till-

skyndelse, som förenempde Capella meth goda Guds
vena hjelp nf grundet uppbygt hafver", etc. Detta

kapell skalle, efter nämnde erkebiskops föreskrift,

ligga under Upsala domkyrka, till hvilken arligea

borde, genom kapellets föreståndare, erläggas 4
marker penningar af kapellets inkomster, hvaxesnot
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domkyrka* var pligtig, att Ulla kapellet med via

och oblater, tå mycket tom tUl mossor behöfdes. På
det att kapellet ej måtte sakna inkomster, utfär-

dades redaa år 1441 aflatsbref af ärkebiskop Nils,

med fem lydbiskopar, för alla dem, som besökte

S:t Géraas kapell på vissa dagar, körde der mes-

tor, giago ikriag kyrkogården med bön för de

dödas själar, kade med sig gåfvor, eller gjorde

testamenten m. m. till kapellet. Nåstaa ett likar-

tadt aflatsbref hafva erkebiskoparne i Land och

Trondhiem följaade året, änder Upsala ärkebiskops

stadfastelse, utfärdat för samma kapell. Genom
eldsvådor har kapellet förmodligen blifvit forstördt,

ock efter reformationstiden ansetts onödigt att åter

uppbygg*9* Efter professor Schefferi mening bar

det varit beläget straxt ntom Waxala-tull.

GOronuoi, Johan, den bekante fornforskaren

,

var född af bondeföräldrar i Gräbeck i Gillberga

socken af Carlstads stift år 1712, och yngst af sina

syskon. Röjde tidigt mycken last för läsning, hvil-

ken gynnades af prosten i församlingen, Nordberg,

med hvars dotter han sedan gifte sig. Genom pro-

stens försorg fick han studera, hvarmed han bör-

jade först vid 20 års ålder, och kom ej till Lands

universitet förr än år 1740. Känd genom sina ao-

tiqvariska forskningar och sitt arbete: De Yfver-

borna Atlingars eller Sviogöthars ok Nordmännen
Edda, fick han af stäaderne något understöd, hvil-

ket likväl var temligen otillräckligt, till dess han år

1755 blef sin svärfaders efterträdare i Gillberga

pastorat. Prost år 1764 och död d. 29 Aug. 1769.

Man förebrår haos antiqvariska skrifter bristande

kritik och en trög stil, samt att han alltför myc-

ket hyllat Radbecks bypotheser; men flit ocb nog-

grannhet medgifvas honom. Hans prästerliga gåf-

vor voro deremot utmärkta. Bland hans arbeten

anmärkas: Is Alinga: del dr de Forna Götars, hår

uti Svea Rike, Boksid{ver och Salighelsldra ; Svea

Rikes Konungars Historia; Bautil, del dr: alle

Svea och Götha Rikens Runstenar; Grundritning

till hela del Heliga Språket, m. m. Genom sitt

religiösa sinne, sitt lyckliga föredrag och sina

patriarkaliska seder vann han i hög grad sin

församlings tillgifvenhet, och man berättar om
boaom historier, föga olika bvad man i fordna

dagar tillade helgonen. Så skall han en gång haf-

va förbannat ea yster häst, kvilken inträngt på hans

åker, och genast nedföll djuret dödt; en annan

gång, då han bad Gud om ett god t höbergnings-

väder, föllo blott några regndroppar på den sidaa

om elfven der han gick, medan det häl 1regnade

på den andra, der ägaren gick svärjande öfver

regnet. Den onde, som hatade honom för hans from-

het, följde honom ea gång i skepnad af ea svart

hand, och lyckades draga ena hjulet af vagnen;

men tvangs nu af G. att i stället sjelf göra tjenst

såsom hjul, ock bära axeln andar den öfriga delea

af resan.

Oördcl, begagnades fordomdags af fruntimmer,

att hålla kläderna intill kroppen; men började so-

dan begagnas, för att framvisa ea fin och smal

växt. I gamla sagorna benämnas do Mittioband

ock Tigilsifja. Stundom voro dessa gördlar af

massivt sOfver ack vigda, på 1450-talet, ända
till 10 lod ock var ö öro lödigt. Ett mycket
större finnes i vitterh., kist. och antiqvitets-aka-

demieas samliagar, boret 1609, hvarvid hänger
an Carl IX:s medalj, bvilken den tiden måste haf-

va varit ea jemagod prydnad med våra fruntim-

mers ar. Gördlarna äro na mera afiagde, utom
af Lapparna, hvilka anse dem, besatte med silf-

verskollor till flere hundra riksdalers värde, för

deras yppersta prydnad.

GttnUltr, kyrkoby, eller såsom den äfven kallas

Hyrkofcy socken med Särslöf, belägen i Bara
härad och kontrakt af Malmöhus län och Lunds
stift, 1 mil O.N.O. från Malmö och Lund. Sock-
nea hör till 3 kl. konsist. Den innefattar 9 mil.

och har 304 invånare på en areal af 1,087 tunn!.,

af hvilka endast 2 äro sjöar och kärr. Adr. Lund.

twttrt», Georg Henrik, Uolsteioskt geheime-

råd, en man med insigter i finans-väsendet
, upp-

finningsrik på utvägar, skicklig i underhandlingar,

blef känd af Carl XII vid hans återkomst från

Turkiet och af honom förmådd att gå i dess tjenst.

Han vann snart konungens hela förtroende och blef

den egentligt styrande under de tre sista åren af

Carls regering. Hans hufvudföremål var att söka

återställa freden med Ryssland och skaffa medel

att utföra kriget emot Norrige, hvilket land skulle

blifva ersättning för de oundvikliga förlusterna på
andra sidan Östersjön. Detta instämde likväl icke

med aristokrateroes planer, som ogerna sågo Carls

framgångar och en ntländnings inflytande. Det
missnöje, Görtz finans-åtgärder, framförallt mynt-
tecknens utgifvande, väckte hos folket, underlät-

tade deras plaaer. Görts blef föremål för den

allmänna oviljan, och den delades äfven af prin-

sessan Ulrika Eleonora och hennes gemål, emedan
G. ansågs arbeta för sin herre, den unge hertigen

af Holstein, bvilken Carl lär hafva bestämdt till

sin efterträdare. Sedan konungen fallit, arreste-

rades Görtz i Tanums prostgård, då ban var på
vägen till högqvarteret, fördes till Stockholm,

ställdes inför en serskild kommission, ocb dömdes
till döden på ganska svaga, snart sagdt inga skäl,

såsom att han sökt bringa rikets nndersåtare i

missaktning bos konungen, undandraga dem hans

förtroende, beröfva dem deras reda penningar,

m. m., hvilket allt skulle bevisa, att ban var en
ärelös npphofsman till alla olyckor, samt allt det

onda riket lidit, o. s. v. Hans död var emellertid

i sjelfva verket beslutad långt före undersöknin-

gens början, bvilken fördes högst summariskt, utan *

iakttagande af lagliga rättegångsformer. Kommis-
sionens president, landshöfdingen baron Pehr Rib-

bing, dikterade beslutet med kraftorden: "Som en

skälm kar ban lefvat, som en skälm skall haa dö!
9

Maa afslog sjelfva hane rättmätiga begäran att A
aflägga redovisning för sin förvaltning af statens

medel, och domen öfver honom gick i fullbordan,

utanför Skanstull vid Stockholm, den 38 Febr.

1719. Man gjorde sig hos honom en betydlig

fordran för penningar, som han skalle vara skyl-

dig staten; men granskningen af räkeaskaperaa

förvandlade daa till aa genfordraa, å hans sida,
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på icke mindre än 800,000 R:dr. En del der-

af blcf af Gustaf III godtgjord hans arfvingar.

I sitt bref till hans dotter af d. 28 Okt. 1773,

säger han om Görlz: "hans oskyldiga blod bar för

länge ropat på hämnd. Sverige har nnder 50

olyckliga, sönderslitande och förhårjande, år dyrt

betalt den gärd, himmelens vrede fordrat för det

brott man föröfvat mot en stor, oskyldig man."

(»örtz, Maria Johanna» mamsell, ledamot af

de fria konsternas akademi, målar blommor och

foglar i vattenfärg, med yttersta noggrannhet och

natursanning. Hennes döda foglar, upphängda på

ett bräde, äro isynnerhet af en beundransvärd

illusion.

CSÖr vill emot paddan; men bed Ond att

hon icke lönar dig, med detta ordspråk be-

tecknas: Den otacksamme lönar alltid godt med
ondt.

diörvttlo, en egendom i Jerfålla socken af Up-
land, vid sjön Görväln, en bogt af Mälaren, 2

mil från Stockholm. Stenhuset är uppbygdt af

hertig Adolf Johan, Carl X:s bror. Har tillhört

slägteme Lagerstolpe, Bjelke, m. fl.

4*0a (Perca leucioperca) , en till de taggfeniga ben*

fiskarne hörande fisk af ända till två å tre fots

längd, vanligen dock under två fot, valsformig, grå-

grön och guldglänsande. Förekommer i större sjöar,

isynnerhet i de östra landskaperna. Köttet liknar

abborrens men är lösare. Han fångas mest emel-

lan Pehrsmessan och Larsmessan, med not, nät och

långrefskrok på grandt vatten, sedan på djupare

ända inpå hösten och vintern. Fångad i not be-

ger ban sig upp från botten och flyter på vattnet

med buken uppvänd, liksom han vore död, hvarvid

han stundom lyckas att drifva ur noten och und-

komma. Han är foga seglifvad, lefver sällan på

krok längre än ett par timmar och trifves ej i

sump. — Ordet gös begagnas äfven såsom me-
tallurgisk term, och betecknar då ett 6 å 7 alnar

långt trekantigt tackjernsstycke, hvilket stöpes af

hvarje utslag ur masugnen och begagnas till be-

redning af stångjärn vid s. k. VaUon-smide. Se

detta ord.

Göm kallas en mindre flagg, hvilken föres i hamn

på en kort flaggstång å bogsprötet på örlogs-

fartyg. Äfven såsom lotsflagg, på förtoppen.

taostrln*;, ett bärad i Östergöthlands län, består

af 338 J mtl. med 10,155 invånare. Det tillföll,

genom konung Gustaf I:s testamente år 1560, dess

son, hertig Magnus. Från 1660 till 1715 till-

hörde detta härad drottning Hedvig Eleonoras lif-

geding. Det innefattar 1 stad, Skenninge, och 11

socknar, nemligen: Bjälbo, Ekeby, Rinna, Åsbo,

Högby, V. Skrukeby, Hogstad, Wäderstad, Hof,

Appuna och Farsta. Norra delen af häradet är i

allmänhet jemn med temligen bördig jordmån; men
lider deremot brist på skog. Södra delen är gan-

ska bergaktig, och uppfylld med stora skogar.

Största strömmen är Svartån , och de betydligaste

insjöarne äro Sömmen och Tåckern, hvilka begge
utgöra en del af häradets gränsskillnader. Utom
staden Skenninge är jernbrnket Boxho lin det märk-
ligaste stället. 1 förening med häradet Aska utgör

detta härad en domsaga; men med häradet Wt-
folka ett fögderi. Häradets areal utgör 107,035
tonni., af hvilka 7,760 äro sjöar och kärr.

Gofltrint;» ett kontrakt af Linköpings stift, belä-

get i Östergöthlands län. Det innefattar 6 pasto-

rater, bestående af följande socknar, nemligen:

Skenninge med Allbelgona och Bjälbo; Ekeby med
Rinna; Åsbo; Högby med V. Skrukeby ocb Hog-
stad; Wäderstad med Harstad samt Hof med Ap-
puna. Af dessa 6 pastorat äro 2 ko osist, , 2 reg.

och 2 patr. Kontraktets folkmängd utgör 12,418
personer.

Gtttala eller Gothala» kungsgård, J mil från

staden Skara, 2 mtl., der Westgötha-lagmännen
skola i hedniska tiden bott, långt innan biskop

Bengt hin Gode år 1188 derinvid byggde Götbala

kyrka. På Götala hölls fordom Allirgötha ting,

då någon skatt eller krigsrustning skulle utskrif-

vas. Man har föregifvit, att konung Erik Seger-

sal! bodde bär i tionde århundradet, på det ban

på närmare håll skulle kunna styra Danmark och

Norrige, samt att dess son, Olof Skötkonung, vi-

stades här ofta, emedan han på detta ställe var

säkrare för dem, som i Upsala voro missnöjda

med gudstjenstens förändring. Under konung Erik

Läspes tid skall gården bafva varit i godt stånd.

Då konungarne innehade Skaraborg, var Götala

ladugård derunder; men blef sedermera landshöf-

dingesäte. Här skall äfven bafva funnits en befa-

stad borg, ehuru några lemningar deraf ej mera
återstå. I början af förra århundradet var Götala

anslaget till ryttmästare-boställe åt öfversten för

Westgötha kavalleri; men blef år 1730 boställe

för samma öfyerste.

Göte omtalas såsom jarl öfver Westergöthland och
Nerike; men hvilken omfattade kristna läran och

i dopet blef kallad Erik. Han skall hafva företa-

git en stor vikingsfärd eller rättare, korståg mot
hedningarne i Spanien och Irland.

GOtlia kallades det; första skepp, som byggdes i

Carlskrona. Det förde 76 kanoner, byggdes af

Frans Sheldon och gick af stapeln den 14 Sept.

1686. Virket var faldt på Trotsö ocb närliggan-

de holmar.

Gtttliadalen kallas en djup dåld på Fisketorps

ägor i Hede socken af Bohuslän. Den skall hafva

fatt sitt namn deraf, att en hop Göther, d. v. s.

Svenskar, hvilka någon gång anfallit denna trakt,

blifvit bär nedhuggna och jordade. Sedan de slag-

nes kroppar multnat, skola de vattenfyllda hålor

hafva uppkommit, hvilka synas i dalen. Man tror

att det var på detta ställe, som jarlen i Wester-
göthland, Folkungen Carl Sunesson, bvilken efter-

sträfvade Norska kronan, blef slagen af konung
Inges länsherrar Amund Gjurdsson och Thiostolf

Alason, år 1137.

Cttttlia-elf, fordom ftant-elf , Wenerns utlopp,

anses vanligen som en fortsättning af Klar-elfoen

och kan då sägas uppkomma ur tvenne källsjöar,

en vestlig, Feragen, i Norrige, ocb en östlig, Rog-

gen, i Herjeådalen, invid riksgränsen. Begge dessa

bafva sitt aQopp i Famund-Söe i Norrige, nemli-

gen Feragen i den norra och Roggen i den öst-
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Hgå änden» Utloppet w Feemind , tern går W dess

sydvästra hörn, kallas Fmmtmd-eto , men sydligare

vanligtvis Tryssité*eto
,
genom Norrige, Klara- el-

ler Klar-elfven ifrån och med silt intrade i Werm-
toad. Klar-elfven genomskär detta landskap i syd-

östlig rigtning, ifrån provinsens oordvestligaste spels,

ända tfil del tvåarmiga utloppet omkring TingoaUa-

On i Wenern. Under sitt lopp upptager Klar-elf-

ven mer än 20 biflöden, dels från Dalarne och
dels från Wermland. Utur Wenerns sydvestra börn

går floden sedan under namn af Götha-elf , hvilken

till en stor del utgör gränsen mellan Westergöth-
land och Bohuslän samt delar sig, vid staden Kong-
elf, i tvenne armar, som mellan sig bilda ön //t-

tingen, och af hvilka den mindre eller Nordre-elf

tager en mera vestlig sträckning ocb faller ut i Etce-

fford; men hofvodarmen bibehåller flodens hufvud-
rigtning och namn samt faller ut i Bivö-fjord.

Ifrån utloppet ur Fsemund till inloppet i Wenern
räknas flodens längd vara 27 mil, bvaraf 18 mil

fot Klar-elfvea. Den egentliga Göt ba-elf åtgör 7
mil, och bildar, på ungefar samma afstånd från

dess utlopp, det stora vattenfallet Trollhättan. Om
man räknar afståndet emellan källsjöame ocb F«-
mond till omkring 2 mil och dertill Fa?mands och
Wenerns längd vid pass 19 £ mil, så blir hela af-

ståndet från flodens källor till dess utlopp 55 £ Sv.

mil. <jötha-elfs bredd är i allmänhet 400 alnar,

ofVanför Trollhättan 1,000 och vid den stora ön
Tfurhodmen, belägen nedanför Gamla Lödöse, 2,000.
Vid Götfaeborg, der hufvudgrenen faller ut, är elf-

ven 3,000 alnar bred. De kanaler, som blifvit

anlagda, for att bereda segelfart förbi elfvens fall,

det vid Rånarn, Trollhättan, Lilla Edet ocb Åker-
ström, äro: Ströms kanal, Åkers sluss, Trollhdtte

kanal, StaUbacka kanal och Carls graf; om bvilka

se under dessa ord.

fjt#thaf*ors , ett jernbruk, lyder änder Brattefors

fidei-kommiss och är beläget vid Laga-ån i Bya-
ruras socken af Jönköpings län, privilegierades år

1692 till 5 75 skepprds smidesrättigbet på eget

tackjo rn. och 180? till 300 skepp:d ämnes-smide.

Bruket bar nu 3 härdar och 1,350 skepp:d privil.

årligt smide af eget tackjern, bvårföre barnmar-
eka tten utgöres med 12 skepprd 15 lisprd. Frälse-

amidet är 75 skepprd. Här finnes ock tvenne ma-
fiofaktur-hamrar. Braket bar tillhört slägterna:

Åkerlund, Drafva, Håkansson, Gyntersberch, Ström-
borg, Brouver, och äges nu af grefve Ph. v. Seth.

Skeppningsorten är Götaeborg.

s&ötUm k*nal. Redan i början af 16:de århun-

dradet insåg man möjligheten och nyttan af We-
eterhafvets och Östersjöns förening medelst kana-

ler. På riksmötet i Södertelje år 1516, förelade

den ryktbare biskop Brask (so detta ord) för riks-

föreståndaren Sten Stare d. y. ocb ständerna ett

förslag att öppna en båtled mellan Wettern och

Östersjön. Han erhöll deras samtycke till en so-

gelfart ledd ur Wetlern, förbi Nor (oo Norshohn),

Braskens fasta slott, och Söderköping ut i öster*»

ejöa. Arbetet börjades straxt derpå, oeb fullkom-

nandet deraf anbefalltes utaf konung Johan 111 den

3 Mari 1*83. Assessor Svedberg (flvedenborg)

»ppViste för konung €ari XII år 1716 ett af nämn-
de biskops bref, dataråd t år 1526, hvilket inne-

höll förslag om en segelled emellan Lödese och
Norrköping, då Wendiska städerna och Öresund

icke efter behag skulle kunna tvinga vår handel.

Kommerse-rädet Polheim utsågs af konungen att

sitta verket i gång. Konungen anslog bärtill 40,000
d:lr om året, eller derutöfver, i fall så skulle pröf-

vas nödigt. Polheim borde, utom 5 d:lr om da-

gen i dagtraktamente, undfå 50,000 d:lr s:mt i

belöning ooh arbetet vara färdigt inom 5 år.

Rikets ständer beslöto allmänt vid riksdagen 1741,

på domprosten, sedermera biskopen A. 0. Rhy-
selii ingifna skrift om både nyttaU och nöd-

vändigheten att öppna en segelfart emellan Wet-
tern och Östersjön, att låta verkställa detta för-

slag och bygga en kanal från Wettern till Söder-

köping, och vidare ut i Östersjön; men krig och

penningebrist hindrade verkställigheten. Likväl yr-

kades derpå ytterligare vid 1752 års riksdag;

men Götba-elfs genomfart, som då var i verket,

måste först blifva fulländad. Vid 1756 års riks-

dag fattade man ett nytt besiat om en båtled från

Wettern till Norrköping. Vid 1772 års riksdag

sökte ständerne befrämja öppnandet af den stora

segelleden emellan Vesterhafvet och Östersjön. Öf-

verste von Röök uppgjorde bårtill ett förslag,

hvilket granskades af öfver-direktören Thunberg.

Den svåraste delen förbi Trollhättan, hvarigenom

Wenern äger förening med Kattegatt, fullborda-

des år 1800. Dåvarande öfversten, sedermera H.

Exc. Norriges riks-ståtbållare m. m., grefve Balt-

sar Bogislaus von Plåten utgaf år 1806 en afhand-

ling om kaaaler genom Sverige, med serskildt arV

seende på Wenerns sammanbindande med Öster-

sjön, och beredde derigenom utförandet af detta

jätteverk, hvars plan tillika undersöktes af Engel-

ska kanalbyggmästaren Telford, och kostnadsför-

slagen uppgjordes af majoren P. Bagge. Detta

företag blef ett af föremålen för överläggningar-

na vid 1809 och ISlO årens riksdagar, vann ko-

nungens bifall och standernes verksamma deltagan-

de. Konung Carl XIII utfärdad* den 11 April

sistnämnde år privilegier, reglemente och reglor

för ett bolag, åt b vilket kanal-arbetet uppdrogs.

Bolaget förunnades Oera fördelar. Kanalen skulle

i framtiden blifva dess tillhörighet, och fullbordas

med dess sammanskotter, i förening med vinstan

af en diskont-inrättning, som upplåts åt det-

samma. Till deltagande i detta bolag tecknades

30,000 aktier. En direktion utsågs, och kanal-ar-

betet fortgick under baron Plåtens styrelse. TU!

öfver-mekanici vid detta arbete begagnades majo-

ren och riddaren Bagge, drunknad på Wettern år

1814 under sin tjenste-utöfning; derefter öfver-di-

rektören Hagström samt ifrån år 1818, intill ka-

nalens fullbordan, öfverst-löjtnanten och riddaren O.

Lagerheim. Kostnaden beräknades I ill nära 8 mil-

joner R:dr Sv. B:ke, bvilken summa år 1829 af

rikets »Under förökades med 843,334 R:dr, der-

med totala arbetskostnaden uppgår till 8,922,858

Rulr B:ko, bvaraf 5,781,053 R:dr blifvit vid ser-

akildta riksdagar anslagna af rikets ständer och
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8,141,200 sammaaskjutne af aktie-lgartie. Arbe-

tet utfördes af Svenska indejta armés, hvarigenom

en större arbetsfardigbet bltfvii kringspridd i lan-

de». Alla broar åro af tackjern och afven de fle-

sta slussportar. De första jereportar, hvilka upp-

sattes, inföfskrefvos såsom modeller från England;

men hafva sedan blifvit gjutna vid Finspång och

Stafsjö af lika godhet. Gräfning och sprängning af

Götha kanal, oberäknadt de nti sjöarne verkställda

betydliga arbeten och upprensningar, utgör i öster-

götaland en stråeka af 83,993 alnar och i We-
stergöthland 63,028 alnar, tillsammans 147,551

alnar, eller 8 mil 3,551 alnar. Seglingen genom
sjöarne upptager på Östgötha-tinjen 69,150 alnar,

öfver sjön Wettern 54,000, samt på Westgötba-

Knjen 46,120 alnar, tillsammans 169,270 alnar,

eller 9 mil 7,270 alnar, så att hela längden från

Wenern
,
genom sjöarne Wiken, Bottensjön, Wet-

tern, Boren, Roxen, Asplången och till Öster-

sjöns vik Slätbaken, utgör 17 £ mil, hvaraf nära

8 i mil åro arbetade genom gräfning och spräng-

ning. Den öfriga segelfarten, 9} mil, går ge-

nom ofvannämnde sjöar. Vattenvägen emellan Nord-

sjön och Östersjön är således 36 mil 1,141 alnar

lång. Kanalen innehåller 10 fots vattendjup samt

48 fots bredd i botten. Bredden i vattenytan rät-

tar sig efter jordmånens olika beskaffenhet och de

inre sidornas deraf följande mer och mindre slutt-

ning. Kanalen har 5 stycken bestämmande slus-

sar, eller sådane, som äro anlagda vid någon hö-

gre sjö, för att bestämma vattonhöjden i kana^

len, nemligen vid Tåtorp å Wikens vestra strand,

vid Motala å Wetterns östra strand, vid Husbyfjöl

å Borens Ö. strand, vid Noraholm å Roxens ö.

strand och vid torpet Klämman omkring 3,000 al-

nar från Asplångens Ö. strand; samt 53 sänkslus-

sar, nemligen emellan Wenera och Wiken 19,

emellan Wiken och Bottensjön eller Wettern 1,

mellan Wettern och Boren 5, mellan Boren och

Roxen 15, mellan Roxen och Asplången 2, samt

däremellan och Östersjön 11, h vilka senare, olika

i deras sänkning, omvexla ifrån 8 till och med
11 fot, och utgöra ifrån Wiken, som ligger 308
fot 2 tum öfver aafvet, åt ömse sidor en sam-
manräknad sänkning af 470 fot 3 tum, sålunda

fördelad, att emellan sjöarna Wenern och Wiken,
med 19 slussar, är en sänkning af 163 fot, mel-

lan Wiken och Wettern, med 1 sluss, 10 fot;

mellan Wettern och Boren, med 5 slussar, 51 fot

4 tam; emellan Boren och Roxen, med 15 slus-

sar, 136 fot 4 tum; emellan Roxen och Asplången,

med 2 slussar, 17 fot 6 tom, samt emellan Asp-
lången och Östersjön, med 12 slussar, 91 fot 8

tum. Slussarnes längd utgör 120 och bredd 24
fot. Emellan sjöarne Wenern och Wiken finnas

5 stycken med enkla, 2 med dubbla samt 1 med
4 hvalf försedda kulvertar eller afloppshvalf under

kanalen; 5 st. murade stämports-byggnader, inne-

hållande 10 par stämportar, hvilka tjena till alt

afdämma vattnet vid reparationer och hastigt på-
kommande bristfalligheter, så att, vid sådana till-

falled, endast mindre kanalsträckor bebdfva atoppa»;
13 st. broar, hvaraf tvenne af jern; 8.sk murade

bötten-äflopp; 3 st. murade bredoVafiopp; % st.

murade ängsvattnings-aflopp; 9 st. bassiner och
lastage-platser; samt 1 reparations-docka för 16
å 20 fartyg, om 20 till 30 lästers drägt *h*ar-

dera. Emellan Wiken och Wettern är en bro.

Emellan Wettern och Boren finnas 2 enkla kul-

vertar eller afloppshvalf under kanalen; 2 st. broar,

hvaraf en svängbro af jern; 1 bottes-»dopp; i

bredd-aflopp; 2:ne bassiner och lastage-platser;

samt 1 nära lika stor reparationsdocka med förut-

nämnde. Emellan Boren och Roxen anträffas 10 st.

enkla kulvertar; 5 st. stämports-byggnader med fO
par portar; 11 st. broar, hvaraf 2:ne äro af jortl;

5 st. botten-a (lopp ; 2 st. bredd-aflopp ; 6 st. bas-

siner och lastage-platser. Emellan Rosen och Asp-
lången finnas 2 st. enkla kulvertar; 3 st. broar,

hvaraf 1 af jern ; 1 bassin med lastage-plats. Emel-
lan Asplången och Östersjön finnas 5 st. enkla kul-

vertar; 4 st. broar; 2 bassiner och lastage-plat-

ser; 1 reparationsdocka; 2 bredd- och 2 botten-

aflopp. Således äro 22 hvalf (kulvertar) under ka-
nalen, somliga enkla, andra med 4 hvalf; 18 mu-
rade bottea-aflopp; 7 bredd-aflopp; 2 murade ängs-

vattnings-aflopp; 11 stämports-byggnader, med 21
par portar; 18 bassiner med lastningsplatser; samt
3 reparationsdockor. Genom denna kanal sättes

något mer än 100 mils insjöstränder och dervfd

belägna 6 större och mindre städer, flera brak

och landtegendomar i beröring med bafven, obe-
raknadt det land , hvilket sjetfva kanalen genomskär.

På kanalen fördas man i jagter, dragna af en,

och i motvind af 2:ne hästar. På ena sidan om
kanalbredden finnes för hästen en smal dragvåg

anlagd. Dessatom underbålles gemenskapen me-
delst flere ångfartyg. Trettiofyra broar, dels af
träd och dels af jern, äro anlagda öfver kanalen,

för att sammanbinda vägar, afskurna genom den-

samma. Flere af dessa broar löpa på jerntrissor,

hvarigenom bron af en enda man dragés i land,

då ett fartyg passerar igenom. Såsom en ny Svensk

uppfinning förtjena dessa broar uppmärksamhet,

hvilka, i horisontelt läge, dragas tillbaka åt ena
stranden, medelst ett vindspel. Nästan balfva bron,

eller deraf, hvilar på 3 axlar och 6 hjul, och
de öfriga f utgöra sjelfva bron öfver kanalen. De
trenne reparationsdockorna äro: vid Sjötorp, Mo-
tala verkstad och Söderköping. Den 14 Okt. t8l3
öppnades den förslå slussen, nemligen den vid Fors-

vik i Westergöthland. Hela kanalen genom We-
stergöthland , mellan Wenern och Wettern, eller

ilen s. k. Vestra kanal-linjen
,

utgörande 3£ mH
med 21 slussar, öppnades den 24 Sept. 1822, i

närvaro af H. M. konungen, som gaf den första

slussen namn af Konstitution, och de fyra derpå

följande efter rikets fyra stånd, till minne af
ständernes frikostighet Sedan H. fixc. grefve

Plåten, hvilken med en beundransvärd kraft och
ihärdighet genomdrifvit Götha kanals byggnad och
arbetets fortsättning, aflidtt i Christiartia år 1829,
förordnades general-löjtnanten frih. Bengt Erland

Fradc Sparre till ordförande i kanal-direktionen.

Kanalen genom östergöthland , eller den s. k. östra

kamaHlnjsn, som, utom sjöarne, håller 4f mil i
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å£a§4, ined eiÄsw, ö$pn«dee delvis, nemiigtn

fcån Wettern till Roxen 1826, från Roxen Ull

Aeplängen 1827, och från Asplången till Öster-

sjön, vid Mem, den 26 Sept. 1832, då Nordsjön

s

och Östersjöns förening firades nnder mycken hög-

tidlighet, i närvaro af BL M. konung Carl XIV
Johan, drottningen, samt kronprinsen och kron-

prinsessan. Kanalens område upptager en jordrymd

af 674 tunnl. åker, 97 tunnl. äng och 367 tonni,

skog. Underhållskostnaden för kanalen uppgår till

4,000 R:dr och aflöning för direktion, tjenstemän

och betjeniog till 16,000 R:dr årligen. Kanal-

området är indeladt i distrikter, hvartdera innefat-

tande omkring 10,000 alnar i längd. Det står

nnder uppsigt af distrikt-chefer, hviJka under sig

hafva sluss-inspektorer, som sköta slussningen och

uppbörden. Den egentliga Götha kanal börjar vid

Weoern, £ mil N. om Mariestad, vid gården Kul-

lered i Lyrestads socken, och går genom sock-

narne Lyrestad, Fredsberg och Fägred till sjön

Wiken, derifrån till Bottensjön och utfaller vid

Rödesund i Wettern. På andra sidan om denna

sjö går kanalen genom Motala socken, sjön Boren,

socknarna Brunneby, Ljung och Wreta, sjön Roxen,

socknarne Kimsta och Vestra Husby, tätt förbi

Söderköpings stad och utfaller i hafsviken Slät-

backen. — Väl finnes i Europa många dylika af

konsten danade vattenvägar, hvilka både till längd

och med hänseende till de kostnader, deras an-

läggning erfordrat, öfverträffa denna; men knap-

past lärer dock någon af dem kunna mäta sig med
detta verk, när man öfverväger de binder, både

af naturen och från menniskors sida, som lagt sig

emot utförandet deraf. Och framför allt bör man
ihågkomma, att Götha kanal icke företogs af ett

folk, stadt på höjden af politisk lycka och med
blomstrande finanser, ntan af en nation, som nyss

förlorat tredjedelen af sitt område, hvilket sett

sina söner i tusental stupa på slagfältet, eller, än-

nu ömkligare, omkomma i förpestade hospitaler,

och hvilket slutligen, stod blottadt på tillgångar,

med en statsbankrutt för dörrn. Så mycket märk-
värdigare blir det, att man i en sådan tid icke blott

uppgjorde planen till, ntan äfven med allvar och

drift började utföra ett sådant jätteverk, som för-

eningen emellan tvenne haf. — Rörelsen på Götha

kana) delar sig i två till sin natur serskildta gre-

nar: transitofarten från haf titt haf} och den sä

kallade inre farten. Den förra eller transitofarien,

hvilken onekligen är nf yttersta vigt under krigs-

förhållanden, då rikets aktiva skeppsfart kan vara

i Östersjön hämmad af öfverlägsna fiendtliga flot-

tor, har under den, sedan kanalens fullbordan, till—

ändalupna tiden, bufvudsakligen varit inskränkt till

Götheborgs förbindelse med hufvudstaden och nå-

gon gång med andra orter på rikets östra kust,

hvaremot transitofart denna vägen från eller till

utländska hamnar mera sällan ägt rum. Orsaken

härtill synes ligga i den kostnad, som omlast-

ning i Götheborg och Söderköping medfört, då de

fartyg, hvilka bltfvit begagnade på kanal-linjen,

varit af för ringa drägtigbet att kanna med fördel

använda* till större sjöfart & öppna haf, äfvansom

: utåhänJa HM någon del t den serskildta erfarenhet,

hvilken erfordras för segling på kanalleder, hvar-

af mat, t den mån densamma icke får förutsättas

-bos sjöman i allmänhet, synen kunna förklara den

motvilja desse ofta hysa for fart å kanaler. Lik-
väl bör man numera kunna vänta sig en tilltagande

rörelse, aedan Trollhätte kanals (se detta ord) om-
byggnad tillåter begagnandet därstädes af fartyg

med samma dimensioner som å Götha kanal, och

särdeles genom den utaigt, uppfinningen nf akrof-

fajul på ängfartyg lemnar, att till transitofart emel-

lan Nordsjön och Östersjön, kanalvägen, kunna

använda fartyg af omkring 80 lästers dragt, med
förmåga att någorlunda säkert bestämma tiden för

framkomsten. Till upplysning rörande den inre

fartens omfång och förändringar, de varubelopp,

för hvilka den blifvit begagnad, samt de för den-

samma inflntne afgifter, må anföras, att netto-

inkomsten af inre färden har i runda summor åt-

gjort:

År 1833 B:ko R:dr 27,300.

„ 1834 „ „ 29,500.

„ 1835 „ „ 34,200.

„ 1836 „ „ 30,700.

År 1836 ägde en nedsättning i taxan rum; me-
deltalet för dessa år var R:dr 30,400.

År 1837 B:ko R:dr 40,100.

„ 1838 „ „ 41,000.

En förhöjning i taxan inträdde år 1838.

År 1839 B:ko R:dr 51,200.

„ 1840 „ „ 52,700.

„ 1841 „ „ 63,000.
Medeltalet för dessa 5 år (1837—41) var R:dr

49,600 eller en tillökning mot föregående 4 årens

medeltal af 63£ proc.

År 1842 B:ko R:dr 59,000.

„ 1843 „ „ '48,900.

„ 1844 „ „ 54,100.

„ 1845 „ „ 80,400.

„ 1 846 t. o. m. Nov. 82,600.

Medeltalet för dessa 5 år (1842—46) var R:dr

65,000, eller en tillökning mot förutgående 5 årens

af öfver 31 procent. Häraf synes, ntt inkomsten

och sålunda rörelsen på kanalen varit i en jemn
tillväxt, ehuru vissa år afbruten af inträffade miss-

gynnande förhållanden för rikets rörelse i allmän-

het. En dylik, den ofördelaktigaste sedan Götha
kanals fullbordan, började år 1842, genom en
stark nedsättning i priser och afsättning utrikes &
Sveriges förnämsta utförselsartikel , stångjern, i

förening med en stark indragning i rikets omlö-
pande penningstock. Verkan båraf på rörelsen &
Götha kanal visade sig redan, ehuru i mindre mån,
år 1842; men i ett större förhållande de begge
följande åren. Med år 1845 inträffade lyckli-

gare handelsförhållanden, serskildt i afseende på
rörelsen å Götha kanal, understödde af den tillfälliga

omständigheten, att en svår missväxt i en del

nf rikets östrn landskaper, medan skörden i all-

mänhet var god i Westergötbland och den kring

Wettern belägna delen af östergötbland , föran-

ledde en ovanligt stor skeppning af spannmål på
kanalen. Under år 1846 var rörelsen på kanalon
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ganska Hflig, Och å alla vigtigare artikJur, med
undantag af spannmål, större än änder år 1845.

För att visa i hvad mån tillväxten da bag-
ge senaste åran kan anses vara af en mindre till-

fällig egenskap, lemna vi en jemförelse emellan

dessa begge år och de begge förut mast fördel-

aktiga, bvilken serskildt upptager hvad som inia-

tit för jern (af alla slag), spannmål, och för alla

andra artiklar. Dervid anmärkes för år 1846,
att hvad som kunnat inflyta under December månad
nämnde år icke här är taget i beräkning.

Erlagde afgifter för (brutto)

Jern, Spannmål, alla öfriga artiklar, tumma.
År B:koR:dr. B:koR:dr. B;U R:dr, B:kn R:dr.

1841 15,300. 7,100. 30,600. 63,000.

1842 12,800. 4,800. 31,700. 59,300.

1845 9,900. 29,100. 41,906. 80,900.
1846 t. o.

m.Nov. 11,400. 13,900. 57,300. 82,600.

11ara f synes, hvilken tillväxt de begge sista åren

(1845— 1846) och särdeles det senare, ägt rum i

jemförelse med de mest indrägtiga af föregående

år, äfven uti inkomsterna å artiklar af mindre till-

fällig egenskap. Förbållandet för 1846, samman-
stäldt med det nast föregående, ehuru gynnsamt
äfven detta befinnes, har varit särdeles fördelak-

tigt. Inkomsten på det hola har, utan att afse den

för December månad, 1846 uppgått till 1,700 R:dr

mera än 1845; men, om man åtdrager afgiflerna

för spannmål, till 16,900 R:dr. Orsaken till detta

sistnämnda förhållande var hufvudsakligen en tidigt

öppnad kanalfart, föranledande en inkomst redan

nnder April af 9,853 R:dr, hvaraf 3,614 för spann-

nål, en till hälften ökad ångbåtsfart och en högst

betydlig tillväxt i den redan 1845 starkt tilltagande

rörelsen med trädvaror. Dessa uppgifter sätta utom

allt tvifvel, att de stora allmänna och enskildta

uppoffringar Göt ha kanals anläggning förorsakat,

icke saknat en välgörande verkan på rikets rörelse

och näringar, och att denna verkan varit i starkt

stigande. Men detta obestridliga förhållande hin-

drar icke, att inflytandet af ett så lätt förbindelse-

medel emellan och med flera af Sveriges på mång-
artade produkter rikaste lanéskaper, kunnat vara

större, om flera nu befintliga hinder varit undan-

röjde. Såsom sådane hafva hufvudsakligen uppgif-

vits: långsamheten och dyrheten af segelfarten å
sjöarne på kanal-linjen och dryghtten af kanal-
afgiflerna, och för att undanrödja dessa hinder, har
man föreslagit dels bogsering å hela kanal-linjen

genom ångfartyg, som derjemte för nedsatt frakt
skulle befordra varor och passagerare, dels ned-
sättning i afgifteroa för kanalfarten. — Vid kanal-
bolagets senaste stämma (i Januari 1847) hafva
dess deputerade hemställt trenne alternativa förslag,
nemligen: 1) att premier beviljas för byggandet
af mera lämpliga segelfartyg för kanalen ån de nu
brukliga; 2) att bolaget öfverlåter åt regeringen
rättigheten att nedsätta taxan, mot ersättning af
skillnaden emellan beloppet efter den nya taxan
och hvad som skolat erläggas efter den nuvarande;
3) att bolaget erbjuder staten att inköpa kanalen
med alla tiUhörigheter, mot 1,050,000 &dr B;ko,

samt öfvertaga inventarier och fordringar efter tefc

och räkniog. Genom ett sådant köp skulle aktie-

ägarne erhålla på sin räkning, sedan skaldemö
blifvit betalte, 785,000 R:dr eller 25 proc. af
tecknings-summan.

Qtttlia krona eller Kronan , en skans i når-
beten af Götheborg, ar uppbyggd på ett berg,
vid hvars fot förstaden Haga ligger. Berget har
fordom varit skogbevuxet och kallades Ryssås el-

ler Risås. Efter skogens afrödjande började man
år 1650 att här anlägga torfvallar; men Carl Kl
lät i dess ställe, år 1687, uppresa ett åttkantigt

torn med 24 fots tjocka murar af gråstea och af
4 våningar, hvaraf de två mellersta varit batte^

rier. Ofvanpå har stått en kopparbeslagen krona,
hvilken skall varit så stor, att 12 personer kunnat

rymmas derunder, tornet är omgifvet af murade
vallar. Genom en kommunikations-linje och en
med vatten omgifven bombfri kapunicr, anlagd år
1689, har denna skans stått i förbindelse med
staden.

GOtlia land eller rll*e, en af Sveriges trenne

hufvuddelar, efter dess fordna indelning, utgöran-

de sydligaste delen deraf. Denna hufvuddel håller

43 mil i längd, 32 mil i bredd och omkring 846
qv.-mil i areal. Den innefattar länen Blekinge,

Elfsborg, Got Iland, Götheborg och Bohus, Halland,

Jönköping, Kalmar, Christianstad, Kronoberg, Mal-

mö, Skaraborg och Östergöthland. Landet kalla-

des fordom Gauthiod. Det bar äfven i äldre tider

haft serskildt konung; men år 1132 blef Östgö-

tharnes konung Sverker förklarad för Svea- och

Götha- konung. Dessa begge riken blefvo således

då förenade.

GOtlia Lejon. Se: Gudbergs fästning.

OötliaetrOiu, ett jernbrok i Tofteryds socken af

Jönköpings län. Brnket är byggdt vid Laga-ån
ocb prtvilegieradt år 1690 till 300 skepp.d smi-

desrättighet. Bruket anlades år 1689 af kommis-
sarien Peder Håkansson, hvars inilialbokstäfver än-

nu finnas i jernstämpeln. Sedermera ägdes det af

slagten Wetterbamn ocb Ghr. Scbéele, hvilken se-

nare innehade det öfver hundra år; men sålde det

1814 till assessor Sjögren och äges nu af enke-

fru Chf. Sjögren. Bruket har nu 2 härdar med
900 skeppid privil. årligt smide, h vartill tackjern

hemtas från Tabergs masugnar och är dels eget,

dels köpt. Manufaktur- samt spik-smide idkas vid

det här underlydande Högafors, hvarest äfven fin-

nes jerntrådsdrageri. Bruket skeppar pa Götheborg.

Otttlie, Samuel, son till kyrkoherden i Åsby,

Hans Nilsson Eosander, född 1637, död 1712.

Sändes af regeringen till Moskwa att lära Ryska
språket, anställdes sedan såsom tolk och sekrete-

rare vid flera Svenska beskickningar till Ryssland,

dit han afgick år 1680, såsom sjelf env. ext ord.;

blef följande året rådman i Stockholm och 1693
assessor i Svea hofrätt, i hvilket einbete han ad-

lades och antog namnet GötAe. År 1699 afgick

han åter såsom ezt. ord. sändebud till Ryasland.

Af baas och flere andras exempel kan man finna*

att de civila befattningarna på denna tid icke hade
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någon rim rangordning, eller att åtminstone f5ga
afseende gjordes på en sådan. (Se: Eosander.)

CHtthe» Krlk G«itaf9 professor för teckningen

Tid de fria konsternas akademi, kongl. hof- och
staty-bildhuggare, R. af W. 0. Född i Stock-
holm år 1779, död derstådes 1838, var elev af

Despréz, och en af Sveriges störste skulptörer. I

synnerhet äro hans byster förträffliga och i en ren

antik stil. Carl XIII» staty är modellerad af ho-
nom. En staty, föreställande Catharina II, af hans

hand, finnes t Ryssland.

Gftthetoda, i Östra Vingåkers socken af Söder-
manland, 6£ mil från Nyköping, 1 mtl., har for-

dom hetat Flemingsberg och tillhört slägten Fle-

ming; men hör no till fideikommisset Clastorp.

Gttthefeoraj och Bohus, ett län, infattande vest-

ligaste delen af Westergöthland och hela Bohus
lån, beläget på Sveriges vestra kust, vid Katte-

gat, gränsar i norr till Norrige, i öster till Elfs-

borgs län, i söder till Hallands län, och i vester

till Katlegat, häller 16 mil i längd, 4 mil i bredd

och 42 qvadratmil i arealvidd. Uppfyldt af berg
och klippor, med deremellan liggande större och
mindre dalar, med bördighet i dessa , är detta län

i verkligheten mindre vanlottadt, än det synes vid

ett flyktigt betraktaode. Hela kosten år inskuren

af djupa vikar, hvilka lätta transporter och inre

gemenskap, ofta högst besvärliga på de backiga

landsvägarne. Hafvets närbelägenbet inverkar för-

delaktigt på luftstrecket, och mindre ofta än i an-

gränsande län har man att beklaga sig öfver frost-

skadade skördar. Sörbygdens härad är likväl mera
utsatt för frost, än de öfriga. Jordbruket har ej blif-

vit bvad det här borde vara: hufvodnäringen. Jord-

månen i Bohus län å de små arealer, som finnas

emellan de kala klipporna, är i allmänhet af ut-

märkt beskaffenhet; men jordbruket står på en så låg

ståndpunkt, att afkastningen på långt när ej upp-
går till bvad man borde vänta. Felaktigt brok-

ningssätt, uraktlåten dikning och försummad foder-

Täzt-odling, i förening med allmogens afvoghet mot
nyheter, äfven då de äro gagneliga, utgöra huf-

Todsakliga orsaker hårtill. Också äger orten få

ståndspersoner, hvilka kunde föregå med exem-
pel; lånels hushållningssällskap bar ock hittills

mera befattat sig med biföretag, än med jordbru-

ket. Likväl år sädesodlingen icke allenast tillräck-

lig för länets behof, utan lemnar betydligt öfver-

skott till afsalu. Boskapsskötseln står på en in-

galunda lofvärd ståndpunkt. Så, som åkerjorden

Skötes, det vill såga efter uråldrigt bruk, så skö-

tas äfven ängarne. Väl lemna de, under vanliga

år, tillräcklig afkastning för det befintliga antalet

kreatur; men detta antal är för ringa och står på
intet sätt i förhållande till ett väl ordnadt bruk,

af jorden. Hästafveln har ej blifvit förbättrad.

Skogarne, tillhöriga hemmanen, äro genom år-

hundradens misshushållning nästan utödda, och det

obetydliga, som ännu återstår, medtages årligen

allt mera. Länets styrelse anser att denna ru-

brik snart kommer att helt och hållet försvin-

na nr dess fem-årsberättelser, ty bränntorf an-
vändes redan i betydlig mån som brånnnuttriaJ.

Fisket, ehuru icke längre skärgårdens rikedoms-

källa, sedan, ifrån början af detta århundrade, sillen

upphörde att nalkas kusterna, är dock fortfarande

en af länets hufvudnäringar, emedan en betydlig

del af dess invånare hafva af dejtsamma sin, om
än torftiga bergning, och nära £ af den manliga

befolkningen sysselsåttes dermed. Att fisket lik-

väl icke är hvad det borde och kunde vara, bär-

leder sig från felaktiga anstalter och fiskred-

skap, (rån okunnighet om rigtig beredning och

saltning straxt efter fångsten, samt tidsutdrägten

vid densammas afyttrande. För att afhjelpa des-

sa ölägenheter och för att understödja Bohus läns

fiskare, hafva på senaste tider allmänna åtgärder

blifvit vidtagna, i följd af bvilka åtminstone stor-

fisket af kabeljo ännu drifves med ifver. Äfven

hafva de senare åren hummer och ostron till icke

obetydliga belopp blifvit utförde, dels till England

och Skottland, och dels upphandlade å stället af

Engelska s. k. hummerhukare , särdeles i Norrvikens

fögderi. Sjöfarten, hvilken ntgöres af fraktfart

på Wenern och till Norrige, Danmark, England,

Holland och Frankrike, fortfar att vara lönande,

ehuru icke så mycket som fordom, antingen af miss-

gynnande handelsförhållanden eller för de sjöfaran-

des mindre drift, hvaraf följt minskadt förtroende

till dem, eller ock af begge orsakerna gemensamt.

Fabriksrörelsen i detta län bar utvidgat sig, och är

äfven på landsbygden af stort inflytande. År 1841

funnos inom länet 11 bomulls- och linne-fabriker,

1 porterbryggeri, 3 segelduks-fabriker, 20 färge-

rier, 6 garfverier för Engelsk läderberedning, 5

oljeslagerier, 3 pappersbruk, 3 skeppsbyggerier,

5 sockerbruk, 18 tobaksfabriker och 56 diverse

andra fabriker, hvilka sysselsatte 2,309 personer

och tillverkade samt förädlade varor till ett värde

af 2,529,865 R:dr B:ko, hvilket med 805,573 R:dr

öfversteg det för år 1836; men välståndet bland

fabrikanterne är icke i samma mån ökadt, utan

behållningen å den större tillverkningen ringare,

än fordom å den mindre. Handeln inom länet,

utom stapelstäderna, bedrifves med jordbruks- och

ladugårds- produkter, samt fiskerivaror, och är be-

räknad på försäljning inom städerna, der också

afsättningen är jemn, isynnerhet i Götheborg. Han-

daslöjder idkas obetydligt; men spanad ocb väfnad

något öfver husbehofvet. Folket visar mycken olik-

het i odling, konst- och näringsflit, och om bild-

ningen gjort något framsteg lärer dock sedlighe-

ten icke allestädes hållit jemna steg med den, hvar-

till orsaken får sökas i tilltagande praktbegär och

öfverflöd på brännvin. — Såsom de betydligaste ber-

gen märkas: det af folksagan bekanta Blåkulla, på
ön lilla Brattö, i Solberga socken; Alektdltare och

Smörkullen. Länets vattendrag äro, utom Gölba-

elf, icke af särdeles betydenhet. Bland de få in-

sjöarne märkas: Bullaren, Bogsjön, Kotnsföarne,

Örsjön och Hellungen. Angående länets historiskt

märkliga ställen hänvisas till Gamla Elfsborgs och

Bohus läns beskrifning. Bland de talrika öar, som

höra till länet märkas: a) som räknas till Wester-

göthland eller Götheborgs skärgård, Brännö, Da-

naåotm, Hamöaryö, Hisingen, Styrsö, Wtnga och
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Wrångö; b) Bohus läns skirgård, Björkö, Gulthtf-

tnen, Hammarö, Hermanö, Herö, Kalfö, BtöfverQ,

Klosteröarne, hvars inbyggare äro utmärkte for sina

snällseglande båtar och kände såsom skicklige sjö-

män. Kdringö, Kornö, Lindö, Lyrö, Mjörn, Oroust,

Paternoster-skären, Resö, Rör, Salö, Tryggö, Wär-

öarne, de längst nt i Nordsjön belägna Svenska

öar, samt Örkerö och Odö. 1 statistiskt afseende

har detta län den skiljaktigbeten från andra Sveriges

landskap, att hemraans-utskylderna utgå efter olika

grunder, på det sätt, att Säfvedals samt Askims

och östra Hi&ings härader af Götheborgs fögderi,

h vilka lydt under det gamla Sverige, utgöra grund-

räntorna efter de för detta rike derom utkomna

forfattningar; men vestra Hisings härad af samma
fögderi, samt hela öfriga delen af Bobus län, er-

lägga dem efter den method, som gällde härstä-

des, innan detsamma kom under Sveriges lydno.

Länets serskildta indelningar äro: den ecklesiastika,

under Götheborgs stift, i 4 prosterier, nemligeu:

domprosteriet eller södra kontraktet, Elfsyssels sö-

dra, Elfsyssels norra samt Wikornes kontrakt, 34

pastorater, hvaraf 26 reg., 3 konsist., 2 altern.

och 3 preb. Den juridiska, under Götba bofrätt,

i 6 domsagor och 13 tingslag, nemligen: Askims;

Säfvedals; östra och Vestra Hisings, Inlands Sö-

dre och Inlands Torpe; Inlands Nordre, Inlands

Fräkne samt Oroust och Tjörn; Sotenäs, Sörbyg-

den, Tunge och Stångenäs, samt Lane; Qville,

Tanum och Bollaren. Den administrativa i 5 fög-

derier och 20 härader, nemligen: Götheborgs fög-

deri, innefattande Askims, ö. Hisings, Säfvedahls

och y. Hisings härader; Inlands med Södre-, Nor-

dre-, Fräkne- och Torpe-; Oroust och Tjörns med
Oroust östra och Vestra samt Tjörns; Sunnevvi-

kens med Sotenäs, Sörbygdens, Tunge, Lane och

Stångenäs, samt Norrvikens med Wette, Tanum,

Qville ocb Bullarens härader, samt 78 socknar och

5 städer: Götheborg, Kongelf, Marstrand, Udde-

valla och Strömstad. Ifrån länet otgöres indeladt

krigsfolk af Elfsborgs regemente 9 man, af Bobus

läns regemente 904 man, samt 1:sta och 2:dra

Bohus läns rotebåtsroans-kompaoier 472 man, el-

ler 1,385 rotar, som är länets militära indelning.

Hela länets folkmängd utgör 159,056 personer,

hvaraf 24,028 i de fem städerna ocb 135,028 på
landsbygden. Af total-beloppet äro 68,264 man-

talsfrie å landet och 9,668 i städerna. Länets

areal uppgår i tunn], till 1,005,148, bvaraf 46,280

tunnl. äro sjöar och kärr. Det innefattar 2,874

£

mtl., jemte 7,858 tunnl. städerna tillhörig jord.

(Se äfven: Bohus län.)

COtheborg, ett stift, bestående af landskaperna

Bobus län och Halland, samt en del af Wester-

göthland, eller hela Götheborgs och Bohus samt

Hallands län och sex härader af Elfsborgs län.

Götheborgs superintendentia stiftades år 1620 af

konung Gnstaf II Adolf. Den ännu till stiftet hö-

rande delen af Westergöthland skiljdes då ifrån

Skara stift, äfvensom Mo härad af Jönköpings län,

bvilket dock, efter någon tid, återlades till Skara stift.

Efter freden i Brömsebro tillkom Halland år 1646,

och efter freden i Roeskilde Bohus län 1658. Norr-

viken förenades härmed, först 1693 från CarUtads
stift Så forökadt till sina gransor upphöjdes aur

perintendentian år 1665 till biskopsdome. Det de-»

las numera i 12 kontrakter, innehållande 100 pa-
storater och 249 kyrkor, utom 10 kapell, 2 rege-

ments-, 2 slotts-, 1 fattighus-, 1 krono-hospitals-

och 1 korrektionshus-kyrka. Komministers- och
kapellpredikants-beställningarne äro 70. Af pasto-

raterna äro 65 regala, 21 koosistoriela , 7 patron-

nela, 1 skiftesvis konsistorielt och patrooelt, 1
ärftligt och 5 prebenden, nemligen 2 till bisko-

pen, 1 till domprosten och 2 till gymnasii-lektoreiv

Enligt gällande klassinkation, upprättad vid prest-

mötet år 1822 och i nåder fastsställd, höra 20
pastorater till första, 53 till andra och 27 till

tredje klassen. Vid de flesta finnas enkesäteiu

Hemmantalet enligt 1831 års matrikel samt folk-

nummern efter 1835 års qvinqvennii-tabeller ut-

göra: i Elfsborgs län 1,645 J| mtl., i Götheborgs

län 2,865 £ mtl. och i Hallands län 2,921 mtl.

Folknummern i förstnämnda länet 78,308 personer,

i det andra 157,012 och i det sistnämnda 93,355,
eller tillsammans 7,432^ form. mtl. och 328,675
invånare. Folknummern har under en tid af 30 år

ökat sig med 78,000 personer, ty enligt 1805 års

tabeller uppgick densamma endast till 250,386.
Antalet af de i stiftet d. 1 Jan. 1845 tjenstgö-

rande ordinarie och extra-ordinarie ecklesiastik©

embetsmän utgjorde 294 personer.

Gttthefeora;, en förträfflig sjö- ocb stapelstad, i

den delen af Westergöthland, som hör till Göthe-
borgs ocb Bohus län, vid Götha-elfs utlopp, 48 J
mil V.S.V. från Stockholm och näst denna stad

den folkrikaste och största, samt bäst och regel-

bundnast byggda i riket. Den anlades egent-

ligen år 1607 under sitt nuvarande namn på ta
Hisingen af konung Carl IX. Anläggningen under-

stöddes af Holländske general-staterna, i anseende

till den ökade tullen i Öresund. Den 14 Maj 1603
hade hertig Carl på Gamla Elfsborg utfärdat fri-

hetsbref (or Holländare och andra utländningar, att

nedsätta sig härstädes. En Cornelius Corneliuason

skickades till Holland, att derom rådgöra med en för-

faren man, Abr. Cabeljou (se detta ord), hvilken ej

allenast dervid, utan äfven sedan gick riket med
goda råd och tjenster tillhanda, samt blef stadens

borgmästare och direktör öfver Svenska fiskerier-

na och myntet i staden. Han ditbragte äfven åt-

skilliga rika fremlingår ocb jemväl Engelska eller

Sko 1 1ska trupper, isynnerhet under Wilhelm Stuart.

Här nedsatte sig ock inånga Holländare med 20 års

frihet för tull och afgifter. Äfven ett antal Hol-

ländska bönder förmåddes att inflytta och fingo bo-
ningsplatser på stadens länderier, eller den jord

som tillhör staden, och för bvilken innehafvarea

nu betalar arrende. Kort derefler, eller år 1612,
intogs och förstördes staden af Danske konungen

Christian IV; men återställdes några år derefter,

och förenades med den ur gruset stigande AT

t/Ö-r

rfesc, erhöll af konung Gustaf II Adolf d. 4 Juni

1621 sina första privilegier, och fick till vapen
ett öfver tre strömmar i blått falt löpande krönt

gyllne lejon 9 med ett blottadt svärd i den högni
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blå sk61d i des venstra. Konungen skall sjelf, öta

sommaren år 1618, håfva gått upp på det så kal-

lade Otterhälleberget, och utsett platsen för sta-

dens anlåggning, och sägnen förmäler, att vid

detta tillfälle skall en liten fogel, som flydde un-

dan en örn, slagit ned för konungens fötter, hvil-

ket ansågs såsom ett lyckligt förebud, och be-

stämde konungens beslut, i afseende på platsen

för staden, till hvilken den snillrike Adler Salvins

lärer uppgjordt planen. Fästningsverken, hvil-

kas uppförande genast beslöts, erböllo först ge-

nom grefve Dahlbergs förslager den styrka och

den beskaffenhet, de ägde ända till sin rasering.

Stadens första ocb mest driftiga invånare bestodo

af förutnämnde Holländare, och gatan, hvilken ännu

bibehåller sin benämning efter dem, var den först

bebyggda. Rusens framsidor voro då vända åt

densamma, och den nu så vackra Hamngatan upp-

togs allenast af bakgårdar och magasiner, de der

sträckte sig ända ned till kanalen. År 1639 hit—

sändes rikskansleren Axel Oxenstjerna och riksmar-

sken grefve Jakob De la Gardie, att efterse bvad

som kunde vara nyttigt för staden och dess upp-
komst. Två presidenter och 10 rådmän förordna-

des då att förestå stadens styrelse. År 1614 be-

lägrades Götheborg af en Dansk flotta, under ko-
nung Christian IV:s befäl. Han uppkastade en

skans, Göthenbrille , för att hindra den Holländska

flottan att inlöpa, hvilken var utrustad af Louis De
Geer. Då flottan nalkades och Gustaf Horn inryck-

te från Skåne med en bär, skref Christian till

iovånarne i Götheborg, att förmå dem uppgifva

staden och hotade försänka inloppet. Christian

fruktade likväl sjelf att blifva inspärrad ocb be-

gaf sig härifrån; men Danskarne fortforo att bloc-

kera Götheborg ocb samla folk på Hisingen, der

de plundrade och oroade segelfarten. De fördrefvos

snart af riksdrotset grefve Pehr Brahe. År 1645
närmade sig en Dansk eskader till Götheborg, un-

der Ove Geddes befäl; men hindrades af Svenske

amiralen Ankarhjelms ankomt från nolland med 1

4

skepp. Åren 1656 och 1660 böllos riksdagar i

Götheborg. Under den sistnämnde dog konung
Carl X Gustaf, i nuvarande laodsböfdinge-residenset.

År 1669 hade staden, på ganska koft tid, undergått

tvenne stora eldsvådor. Under kriget 1675 inföll

Danske ståthållaren i Norrige, grefve Gyldenlöwe,

och sökte från Ramberget förgäfves kasta bom-
ber in i staden; men blef fördrifven af Svenskar-

ne, sedan de i hast slagit en bro öfver elfven,

vid Pölsebo. Carl XII vidtog, efter sin återkomst

till riket, planer till Götbeborgs förstoring och
staden erhöll äfven rättighet att slå mynt. År
1711 hotades Götheborg af Danske amiralen Tor-
denskjold; men äfven detta företag misslycka-

des. År 1788 hotades staden åter af Danskar-
ne, hviika, 9,500 man starka, hade gått öfver

Norska gränsen ocb tågade mot Götheborg; men
Gustaf H1:s ankomst med några trupper, borger-
skapots och ofrige invånares ansträngningar, i för-

ening med kraftiga underhandlingar från England
oeh Preussen, afvånde faran. År 1801 fruktade

nian i Gölneborg anfall ålen Engelsk flotta, hvil-

ken anländt till Kattegat. År 1808 hitkommo En-
gelska trupper, för att bistå Sverige mot Danmark
och Ryssland. År 1810 stängdes Götheborg för

Engelska skepp. Under hela kriget emellan Eng-
land och kontinental-magterna, var Götheborg en

föreningspunkt för detta rike med det nordliga

Europa. Grefven af Ponthieu, sedan konung Carl

X af Frankrike, vistades här i staden i Oktober

1804. Åfven konung Ludvig XVIII, med sin ge-

mål ocb hertigen af Angouléme, uppehöllo sig hår

i Oktober 1807 och om sommaren 1808. De un-

der markisen af Romanas befäl på Seeland ståen-

de Spanska trupperna öfverfördes, då de öfver-

gåfvo sin fältherre, sedermera konung Carl XIV Jo-

han, äfven till denna stad. Pordom var Göthe-

borg mycket starkt befastad; men emedan staden

i senare tider funnits icke vara passande till en

militärisk försvarspunkt, blefvo år 1806, de mån-
ga fästningsverken nedrifna, med undantag af

skansarne Kronan och Götha Lejon eller Lejonet,

en lemning efter den fordom starka fästningen

Guttberg (se detta ord). Götheborg består nu af

tvenne hufvuddelar, nemligen: egentliga staden och

förstäderna. Den förra kan i prydlighet täfla med
de förnämsta städer i Europa och genomskäres af

flera kanaler, öfver hviika leda 19 större och min-

dre broar; detta har förskaffat staden namn af Sve-

riges Venedig. Förstäderna äro: Masthugget, Haga,

Majorna, Stampen, Klippan ,
Hdsthagen och Gamla

varfvet. Staden utgör säte för länets böfding och

stiftets biskop, samt styres af 2 borgmästare och

10 rådmån. Götheborg bar egentligen handeln att

tacka för sitt npphof och sitt nuvarande anse-

ende, är medelpunkten för utländska handeln på
vestra Sverige och nederlagsplatsen för Wermlands
och Westergöthlands tillverkningar, samt drifver,

näst Stockholm , den största ut- ocb införsel-handeln.

År 1731 privilegierades här Ostindiska kompaniet,

hvars första skepp utseglade år 1732. Det upp-

hörde 1782, och 1806 utfärdades privilegium för

ett nytt kompani, hvilket icke heller kunde bära

sig. Ett kompani för idkandet af hvalfiskfångst vid

Grönland privilegierades 1774; men måste äfven

upphöra. År 1815 privilegierades öslersjö-kom-

paniet. De förnämsta utförsel-varorna äro jern,

skogs-effekter, alun, kummin, linfrö, bergmossor,

m. m., hvarjemte i senare tider spannmål äfven

blifvit en betydlig utförs-vara, i stället att förut

en ansenlig mängd deraf årligen inskeppades. Jem-

för man uppgifterne å införde ocb utförde varor

åren 1836 och 1841 visar sig i nästan alla ar<-

tiklar huru mycket handeln i denna stad fö t kofrat

sig och ännu förkofras. Så t. ex. utfördes:

År 1836. År 1841.

Jern, spik och stål . . 162,178 S:«. 200,126 S:ff.

Bräder ocb plankor . 89,466 tolft. 131,866 tolft.

Spärrar 6,479 st. 17,678 st.

Ben 1,731 S:«. 2,306 S :ff.

Tjära 919 t:r. 3,243 t:r.

Hafra 10,946 t:r. 26,427 t:r.

Införseln visar, i de flesta fall, ett lika stegradt

förhållande:
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Ar 1836. Ar 1841.

Bomull 646,038 ft. 1,022,163 ff.

Arrack . 13,942 k:r. 22,346 k:r.

Torr fisk ...... . 821 S:IT. 2,873 S:fc.

Hvitt bomullsgarn . 682,099 ft". 1,235,730 ff.

Risgryn 193,171 „ 2 71*467 „

Moskoyad-socker . 1,811,483 „ 2,567,806 „
Torres d:o ...... 955,364 „ 3,246,661 „
Spunnen och pres-

sad tobak 5,430 „ 28,687 „

Ull 402,705 „ 839,970 „

Inkommande sjötulls-uppbörden bar ar 1841 ut-

gjort 1,166,230 R:dr, den utgående endast 115,246

R;dr. Under samma tid har utrikes sjöfarten från Gö-

theborg blifvit bedrifven med 731 fartyg af 53,303

lästers drägtighet, deribland 226 om 16,907 lä-

ster varit Svenska och 377 om 25,084 läster vo-

ro Norska. Ar 1846 hade stadens handlande 104

fartyg, om tillsammans 10,724 lästers drägtighet.

Ar 1341 funnos i staden 152 grosshandlare, 270

minut- och viktualie-handlande, samt 197 handt-

verkare. I afseende på fabrikerna, hvars rörelse

årligen ökas, finnas 105 sådana inom staden, med

1,702 arbetare ocb 1,932,803 R:dr B:kos tillverk-

ningsvärde. . Handeln med öfverflöds- och mode-

varor är i jemnt och ständigt tilltagande. Bland

låroverk och bildande inrättningar samt välgören-

hets-anstalter märkas: Gymnasium, inrättadt år

1648, Götheborgs vetenskaps- och vitterhets-sam-

hälle, bibel-sällskapet, harmoniska sällskapet, Chal-

merska slöjd-skolan, handels-institutet, navigations-

skolan, prins Oscars skola, fruntimmers-förenings-

skolan, Getilda-skola för barn af Judiska nationen,

sjömanna-sällskapets tackel-skola , m. fl. skolor.

Sahlgrenska sjukboset, frimurare-ordens och sta-

dens barnhus, invalid-inrättning för kongl. Götha

artilleri-regemente, som bar sin bufvudstation i

Götheborg, allmänna fattig-försörjningen, jemte en

mängd andra dylika inrättningar. Bland byggna-

der anmärkas kyrkor: Gnstavi domkyrka, byggd på

grunden efter den år 1802 genom eldsvåda förstörda

och invigd 1815 af nuvarande erkebiskopen doktor

C. F. af Wingård; Christina! kyrka, ombyggd 1748,

innehåller Aschebergska grafkoret; garnisons-kyr-

Åan
,
fattighus-kyrkan , Carl Johans kyrka och varfs-

kyrkan. Offentliga byggnader: landshöfdinge-residen-

set, bygdt såsom det tros, af den store Lennart Tor-

stenson; Kronhuset, med tygbus och garnisonskyr-

ka; kommendantshuset, rådhuset, stadshuset, nya

theaterhuset. Ett prydligt badhus är uppförd t på

en fri och öppen plan, med ulsigt öfver Götha

elf. Här finnas dessutom: brandstods-förening ,
sjö-

assurans-association , karantäns~kommission
,

spar-

bank, rikets ständers låne-kontor. Staden har äf-

ven tvenne båtgilten, inrättade år 1625, bvilka sko-

la fora jern utföre Götha elf och transportera va-

ror till ocb från fartygen. Anmärkningsvärd är

äfven vattenledningen från Kållebäcks katta, som

förser staden med friskt och godt vatten, och är

belägen öfver \ mil från staden. Garnisons-tjen-

sten i staden bestrides af ett artilleri-regemente,

ocb vid Nya varfvet bar en del af skärgårdsflot-

tan sin station. Stadens riksdagsnummer är 4.

CH*iluNMtJ**jiaw

Nejden kring Götheborg är i allmänhet bergaktig

och de flesta bergen kala; men emellan dessa lig-
9

ga smärre dalar, uppfyllda af ganska täcka landt-

ställen. Inloppet till stadens hamn försvaras af

fästningen Nya Elfsborg, och sjelfva staden omgif-

. ves af tvenne skansar, nemligen: Götha Lejon och
Kronan, hvilka numera äro af foga betydenhet,

sedan fästningsverken blifvit raserade. — Gästavi

och Cbristinae församlingar äro regala privilegie-

rade den förra af 1 kl., den senare af 2 kl., och

kalla begge församlingarne profpredikanter, samt

äga äfven jus prsesentandi. Carl Johans ocb Nya
Varfs-församlingarne söndrades år 1 830 från Göthe-

borgs stad och lades under örgryte församling. Sta-

den har en areal af 2,083 tunnl., med 900 hus

och tomter, ocb 1,772 tunnl. den tillhörig jord,

samt räknar 19,490 invånare. Marknader hållas

här i April, Augusti och September månader.

ftöthefcoraj* ett fögderi i Götheborgs och Bohns

län, innefattar häraderna Askira, Säfvedal, Östra

och Vestra Hisingen, utgörande en areal af 124,625
tunnl., af hvilka 7,376 äro sjöar och kärr, samt

räknar 27,192 invånare.

Göthened, en socken med Holmestad, Wättlösa

och Lidsjö, belägen i Kinna härad och kontrakt

af Skaraborgs län och Skara stift, 1 J mil N.N.O.

från Skara, t£ mil från Wenern. Man har före-

gifvit, att denna socken fått namn af Götherne,

hvilka först skolat bebodt denna trakt. Kyrkan

skall vara byggd på 1 1 00-talet. I choret finnes

ett s. k. apostlaskåp, innehållandn de tolf apost-

larnes bilder i träd. Äfven förvaras i kyrkan

ett aflatsbref, utfärdadt af biskop Brynolphus

anno MCDLXXX, innehållande 40 dagars indul-

gencier åt Götheneds-boarne, för vissa tjeostbar-

heter vid kyrkan, v. Dalin uppräknar Götenked

bland de förnämsta kononga-säten i Westergötfat-

land. Vid Westerby är &t Helenas offerkälla,

bredvid bvilken fordom stått ett trädkors. Oskyl-

digt misstänkt blef bon mördad därstädes, och man
säger, att ett af henne afhugget finger lyste så-

som ett upptäodt ljus emellan törnbuskarne. Källan

bar icke allenast varit ryktbar för underverk, utan

ock namnkunnig för aflat och syndaförlåtelse. Bi-

skop Lars i Wexjö bar år 1460 gifvit 40 dagars

förlåtelse åt dem, som besökt S:t Helenas källa.

Socknen är äfven märkvärdig för den gamla ätte-

stupan Gyttingshammar vid gården Gul Ihammar. Den

är prebende-pastorat af 1 kl. Socknen innefattar

7 mil. och har 257 invånare på en areal af 2,499
tupnl., bvaraf 10 äro sjöar och kärr. Adr. Skara.

Göthena inalingärd kallas af det lägre folket

galgen utanför Skans tull. Anledningen till denna

benämning bärleder sig deraf, att en Erik Anders-

son, hvilken kallade sig Göthe, var den förste

som der blef hängd, och det i följd af kongl.

brefvet till Svea hofrätt d. 17 Nov. 1736.

OOtlienntJerna, Peter» förot Tlilllrot, var

packhus-inspektör i Götheborg och sedan tull-in-

spektor, fick titel af assessor i komroerse-kolle-

gium ocb adelskap år 1716, emedan han
n
sig upp-

fört som en trogen och rättskaffens undersåte , samt

gjort åtskilliga förskott till kronan/ Dog år 1726.
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Gttihenstjeroa, kapiteo Tid amiralitetet, för-

modligen eo son till deo ofvannämnde, -kommen-

derades år 1759 såsom befölhafvare på fregatten

Sflbrta Örn till Medelhafvet. Han hade blifvit bera-

kallad till följd af Algieriska regeringens klagomål

deröfver, att ban skjutit på en Algierisk kapare.

G. andvek likväl att emottaga befallningen, reste

oupphörligt från den ena hamnen till den andra och

hemkom först efter fem års bortovaro. No hade nan

icke blott förstört sin egen, ej obetydliga förmögen-

het, utan var äfven på balans af en tunna guld. Han
ställdes inför krigsrätt och dömdes då från tjensten.

CWther eller Gtttar kalfas den folkstam, som
före Sveaväldets grundläggning bebodde Sverige,

åtminstone dess sydligare del. Gylfe, hvilken skall

hafvfl emottagit Oden, var eu Götha-konung. Hela

den Odenska invandringen ligger dock insvept i ett

mörker, som troligen aldrig kan skingras. Man vet

ej med visshet om Oden varit en historisk person

eller ej; men att tvenne olika folk, ehuru sins-

emellan beslägtade, bebodde Sverige under de år-

hundraden, hvilka närmast föregingo kristendomens

införande, detta lider intet tvifvel. Dessa folk

voro Svear och Götar. Skogarne Kolmården och

Tiveden utgjorde gränsen emellan dem, så att Gö-
tarne innehade Småland, Öster- och Westergöthland,

hvilka senare hafva sitt namn efter dem. Den sydli-

gaste delen af Sverige var mera Dansk, och Bohus-

län tillhörde ofta Norrige. Förhållandet emellan dem
befanns sådant, att Svearne, i hvilkas land det ge-

mensamma national-templet var beläget, utöfvade

ett slags på häfd grondadt företräde, hvilket lik-

väl hofvudsakligen bestod i att välja konung, ty

denne var gemensam för båda folken; att Götarne

erkände Svea-konungen kom väl deraf, att» ban

var offerhöfding i Upsala tempel, hvars helgd er-

kändes äfven af dem. Derföre brast ock föreninga-

bandet i och med kristendomens införande, och

en nationalstrid upplågade, som brokar kallas Svears

och Götars strid om konungavalet. Den sträckte

aig från Olof Skötkonungs till Folkungarättens tid,

sammanfaller med striderna emellan hedendomen och

kristendomen, och far sedan utseende al en täv-

lan emellan tvenne kononga-ätter , den Sverkerska

och Erikska , som likväl begge voro kristna. Efter

denna tid försmälter Götafolket åter med Svearne,

oek af blandningen uppkommer den Svenska natio-

nen. Den provinciella olikheten förminskas efter-

hand, sedan en gemensam lag trädt i landskaps»

lagarnes ställe; men fortfor till någon del ända

in i nyare århundraden. På 1600-talet hö11o* än-

nu laadskapsmöten, stundom i stället för allmän

riksdag. Efterforskar man Götarnes härkomst ock

äldsta historia, så voro de otvifvelaktigt af Ger-
maaiskt blod. När och huru de kommit till Sve-
rige vet ingen historia. Landets äldsta invånare

vaeo de troligtvis icke; ty alla fornsägner upp*

gifva en skillnad emellan Götar och Jotner. Huru-
vida dessa sistnämnde voro af Lappek och Finsk*

eller af Keltisk eller möjligen af German isk stam,

ir ännu outredt.

CtOtbeveel, annex till Floby, beläget i Wilske
härad af Skaraborgs län, 1| mil V.S.V. från Fal-

Gdfhleks* fOAandet. 757

köping. Här markos: Romfmkog, i mtl. säteri,

tillhör bönder. Socknen består af 16 1 mtl. och
har 410 invånare på en areal af 4,258 tonni., Af

hvilka 1,820 äro sjöar ock kärr. Adr. Falköping,

eftthlftlt* rttrbunctet* utmärkt för sitt inflytan-

de på Svenska vitterbeten och Svenska folkets na-

tionalkänsla , stiftades år 1811, hofvudsakligen ge-
nom d. v. kanslisten i ecklesiastik-expeditionen,

sedermera förste expeditions-sekreteraren, friherre

Jakob Adlerbeth, och upplöstes formligen först år

1844, efter stiftarens död. Det utgick ifrån en-

skildta samqväm emellan några ungdomsvänner,
hvilka sammanträffade i Stockholm år 1810; men
antog snart formen af ett ordentligt samfund, för

moraliskt-patriotiska och litterära ändamål. Adler-

beth var den egentliga själen i förbundet, som
bland sina ledamöter räknade E. G. Geijer, Esaias

Tegnér, Ling, A. A. Afzelius, Ang. v. Hartmans-

dorff, L» F. Rääf, Carl J. Fahlcrantz, J. G. Sand-

berg, m. fl., hvilka inom skaldekonstens, de bil-

dande konsternas, vetenskapernas och medborger-

ligbetens område förvärfvat sig ett utmärkt namn.

Förbundet höll sammankomster, kallade stämmor,

der bvarje ledamot antagit ett gammalt Götbiskt

namn, och man sysselsatte sig med allvarsamma

föredrag af fosterländsk syftning, .med patriotiska

sånger och dryckeslag efter gammalt nordiskt mön-
ster, der mjödet tömdes ur horn. Med tiden afty-

nade verksamheten, ehuru förbundet fortfor till nam-
net, ända till dess formliga upplösning efter Ad-
lerbeths död. Under de första åren var dess verk-

samhet icke obetydlig. Det utgaf dert förtjenstfuila

tidskriften Iduna, der åtskilliga af Tegnérs ock

Geijers skaldestycken meddelades, äfvensom veten-

skapliga uppsatser af mycket värde. Förbundet

var ett uttryck af den mer än vailigt väckta pa-

triotismen, hvilken frammanades af fäderneslandets

nysa förut öfverståndna olyckor och lifvades af

desa återväckta politiska frihet. I sammanhang
med Göthiska förbundet och en frukt af samnia

anda var äfven utgifvandet af Svenska folkvisor

genom Afzelius och Geijer, samt Rasks och Afxelii

upplagor af den äldre och yngre Eddan. Allt ut-

visar, att Göthiska- förbundet var ett samt uttryck

af sia tids anda. Sällskapet fick äfven en artistisk

syftning, då en okänd konstälskare år 1817 flfver-

lemnade 00 dukater att utdelas af förbundet, så*

som belöningar åt konstnärer i och för arbeten i

skön konst öfver nordiska föremal. Arbeten in»

kosnmo af sådana män, som Fogelberg, Sandberg

ock von Breda; belöningarne, bvarpå desse ej

gjorde anspråk, tilldelades yngre konstnärer, och

man anställde år 1818 en stor »position, hvilken

dock ej ensamt tillhörda Göthiska förbandet. På
detta sätt befordrades en ny rigtning äfven iitout

den bildande konsten i Sverige. Geijer yttrar (Idu-

na, käft. XI), såsom resultat af sin örversigt öf-

ver förbundets historia: "Man ser ett lifligt, eldigt,

välsinaadt, öfver sig sjdf dunkelt, ock i sina ytt-

ringar ensidigt sträfvande tändas, arbeta, med sig

förena andra likartade bemödanden, därigenom först

utvidga sig och tfHvåxa, småningom dela sig på
olika banor och titt utseendet upplösas; under det

96
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likv&l den första goda afsigten sva/var öfver alla

dessa slciljda verksamheter, såsom ett gemensamt

kärt och lifvaode minne."

ttöthlla, I*. E. f filosofie-magister, regements-

pastor vid Nerikes regemente, ntgaf år 1809: Be-

$krifning om Räfsnäs, och 1816: Anteckningar under

Svenska arméens fälttåg 1Sl3—i8l4. Död år 1823.

ttdtliluuda, annex till Flistad, beläget i Wadsbo
härad af Skaraborgs län , 2 £ mil S.S.O. från Marie-

stad, l£ mil från Götha kanal. Kyrkan är myc-
ket gammal, byggd af gråsten, skall förut hafva

stått vid byn Lunne vid Tidan, der man äfven an-

märkt lemningar. Ån Tidan löper igenom en del

af socknen, med åtskilliga vattenfall vid Lunne

qvarnar. Enligt traditionen skall en fru, vid namn
Götha, först bygdt denna kyrka, hvaraf uppkom-
mit ordspråket: "Fru Götha är mitt namn, Göth-

lunda är min ro", m. m. Kyrkan blef år 1670 af-

bränd; men följande året uppbyggd. Här märkes:

Rosenhaga, 1 mtl. säteri, tillhör bönder. Gädde-

berg, £ mtl. säteri, har förut tillhört slägterne

Bonde, Lagerberg, Richert och Wahlberg, äges nu

af enkefru Leijen. Socknen innefattar 27 £ mtl.

och har 1,263 invånare på en areal af 6,850 tunn].,

af hvilka 70 äro sjöar och kärr. Adr. Mariestad.

Göthlunda socken, hvilken uppgifves hafva fått

sitt namn efter en jarl öfver Westergöthland och

Nerike, som hette Erik Gaute, Göthe eller Gother,

är ett konsist. pastorat af 2 kl., beläget i Streng-

näs stift, Glanshammars kontrakt och härad af

Nerikes län. Kyrkan nybyggdes 1744, i en vac-

ker och ädel stil. Socknen, troligen en af de först

bebodda i hela landskapet, hade kyrka redan år

1050, byggd af ofvannämnde Erik Göthe. Befolk-

ningen inkom med honom från Westergöthland.

Han var bosatt på Götharsvik i Lillkyrko socken,

och började uppodla landet på skogarne Kägglan

och Ramstigen. Består af 49 £ mtl., och har 2,477
invånare. Dess areala innehåll är 30,896 tunnl.,

hvaraf 2,240 äro sjöar och kärr. Utom Hjelma-
ren, som gränsar intill socknen på södra sidan,

finnas här flera sjöar, af bvilka Högsjön, Tjurlån-

gen och Gåssjön äro de betydligaste. I socknen

märkas: Frötuna, ett säteri, består af 2 mtl., med
en behaglig belägenhet vid Arboga-ån; har ett

stångjernsbruk , en såg, mjölqvarn och ett tegel-

bruk. Frötuna bro, bredvid ofvannämnde gård, på
vägen emellan Fellingsbro och Glanshammars gäst-

gifvaregårdar, förtjenar att märkas för ett fält-

slag, som der fordora stått emellan Svenskar och
Danskar under Engelbrekts tid. Till minne af der-

vid ådagalagdt mannamod, buro männerne länge

den drägt, som då var bruklig, bestående af en

svart kaftan med röd krage och röda uppslag.

Den bihehålles ännu af några få i Fellingsbro;

men inom Göthlunda bafva de sista spåren deraf

redan för 40 å 50 år sedan försvunnit. — På en

holme i Urvalla äng, invid Arboga-å, som här

kallas Urvalla-å, en half mil N. om Göthlunda kyr-

ka, i Nerike, omtalar fornsägnen en borg, med nam-
net Kolnehus, der en jätte eller viking skall hafva

bott, som hette Mus, om hvilken ett rim varit gängse:

—^> SLUT PÅ FÖB

"Jätten Mus
• bodde på Kolne-Hus."

Efter borgen synes ej mara något spår;.- men att

stället varit befåstadt med vallar och löpgraftfer,

kan ännu skönjas. Ett sådant befastningssätt till-

hör dock en senare tid, hvarföre man torde böra

antaga, att sagde vallar och grafvar härleda sig

från de Engelbrektska fejderna, efter hvilka hela

denna trakt är så rik på minnesmärken. På sö-

dra sidan om ofvannämnda äng, på lagom skott-

håll från berörde holme, synes på ett berg, invid

Urvalla by, lemningar efter ett annat försvars-

verk, och vid bergets fot, utmed en grind till än-

gen, funnos menniskoben för 9 ä 10 år sedan, un-

der en gräfning i jorden. Kåsåter, 4 mtl. säteri, har*

vacker åbyggnad, tillhör majorerne Gust. och Fred r.

Dankv. Lilljeström. Sickelsjö, 5 mtl. säteri, harsåg-

qvarn och tegelbruk, tillhör kapiten G. Mannerstråle

och doktor A. H. Behm. På Lungers-ås finnes å

en 12 alnars stensättning en runsten, hvilken fol-

ket i orten kallar konung Sigges sten. Stensätt-

ningen förmena de omsluta stället der samme ko-
nung blifvit begrafven. Skansen kallas ett berg,

på byn Haketorps ägor, invid sjön Tjurlången,

hvari man funnit rastade stora jernringar, och der

man ännu i dag ser spår efter ett fäste eller skans.

På Slottsberget, å Hasta bys ägor, | mil Ö. om
Göthlunda kyrka, hafva stora jernringar funnits

fastade. Dessa, äfvensom de i Skansberget, bevi-

sa, att sjön Hjelmaren fordom gått upp ända till

dem, ehuru de nu äro belägne nära £ mil från

dess nuvarande strand. Urvalla by. På dess ägor,

till höger om vägen till kyrkan, står en på båda

sidor ristad runsten, hvilken Ulfr och Anundr lå-

tit resa efter en, hvars namn numera är oläsligt.

På venstra sidan står ristad en krona. Vid pass

ett stenkast norr om denna sten, finnes, när man
fördas från kyrkan till byn, till höger vid samma
.väg, en nu af skog öfverväxt stensättning, i form af

en i båda ändar snipig båt, 10 ä 1 2 alnar lång och

3 å 4 alnar bred, kallad "Grafven." —- Adr. Arboga.

Göthrik, en konung i Westergöthland, son till

konung Göthe och fader till Rolf, bodde på Gyl-

lingehammar, det nuvarande Gullbammar.

GOthrlka hög. Se: Grimethons socken.

Göttcryd, en socken med Trakeryd, belägen i Sun-

nerbo härad och kontrakt af Kronobergs län ock
Wexjö stift, 7± mil S.V. från Wexjö. Här mär-
kas: jernbruket Ryd (se detta ord), säterierna Aske-

näs, 2 mtl.; Foglanäs, Lillaryd och Bjernhult eller

Björnhult, hvardera om 1 mtl. På hemmanet Lik-

vagnens ägor skall bafva funnits ett kapell eller

grafställe; en del af ringmurarne stå ännu qvar.

Äfven anträffas der en offerkälla, som ännu äger

något förtroende hos de mindre upplysta. — Sock-
nen hör till 2 kl. konsist. pastorat af 1 afd. Dem
består af 53 \ mtl. och har 2,560 invånare på en

areal af 38,811 tunnl., af hvilka 3,410 äro sjöar

och kärr. Adr. Wexjö.
€>• Otti lnajar kallades en art af artilleripjeser, hvilka

brukades fordom och ännu under konung Gustaf 11

Adolfs tid. De användes isynnerhet på krigsskepp.

STA DELEN. <*<«
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Sid. 2, sp. 1, rad. 33 står t Axelborg läst Axelhas— 10 — 1 32, 33 — Pyhejocki — Pyhajoki— — — — 37 — Sikajocki — Siikajoki— — — — 47 — 21 Sept. — 1 Sept— — — 2 5 — Olckjoki — Olkjoki— 14 — 1 53 — epistel. — psaltare— 15 — 1 21 oedifr. — i Halland. — i Skåne, £ mil från Hallands

gräns.— 17 — 2 20, 21 — biskop Winstrnp — generalguvernören, riksrådet m.
m. frih. Gustaf Baner.— 18 — l — 3,4 - endast en del mindre skol- och — anslag af krono- och kyrko-tion-

biskops-tionde de, som ännn ntgår.

Albedyhl]21 1 9, 17 — Albedyhl

25 1 37 — Aliteration AUUeration

35 1 41 — Alopeus AlOJHBUi

41 1 1 nedifr. — 1811 1711
44 1 13 — Andra Andrea
45 1 17 — Abraham Andra Abrahamus Andrew

2 12, 20 — 1778 1788
50 1 31 — AppoUoni Apollini

63 2 2,3 - och ingick 1817, såsom docens utnämndes 1817 till docens i

i historien, vid universitetet,

i den förening

16, 17, 18— Följande året hade han skrifvit

en uppsats med titel: Betraktel-

9tr till tidskriften Mnemosyne,

allmänna historien, och ingick

i den förening

Följande året hade han, i tid-

ningen Mnemosyne, skrifvit en

uppsats, med titel: Betraktelser,

32, 33 otgå orden: särdeles rörande Finland.

91 2 45 står t Bernhardiner- läs t Promonstratenser-

191 2 28 — 18 Juli den förre d. 16 Juli, den senare

d. 4 Aug.

235 1 22 — Duriett Duriett

259 2 34 — 1644 1654
281 1 25 — Odalmannen Odalgumman
329 2 37,38 — biskoparne Nils Wallerius, theol. professorn Nils Wallerius

och biskoparne

479 2 15 nedifr. — Wilhelm Jakob

6—8 d:o — histor. professor i Lund, hade varit theol. adjunkt i Lund;

men blef kyrkoherde i Qvistof-

ta och prost öfver Rönnebergs

kontrakt. Erhöll 1782 theolo-

gie professors namn ocb heder.

Han var sonson till ofvannämn-

de Jakob F.,

Wilhelm F.,

533 2 40 — Fornhjorter Fornjother

534 37 — 1552 1522
562 11 nedifr. — Christiana Christiania

581 27 d:o — 833 983
626 1 — 1559 1569
630 39, 40 — var fordom ett eget landskap;

men utgör nu

utgör ett eget landskap, och

bildar

642j 1 37 — Sock- Socknen

Ofvanstående äro de huvudsakligaste tryckfel, hvilka man ansett sig böra anmärka,

emedan de vanställa meningen eller innehålla origtiga uppgifter. Mindre väsendtliga bok-

stafsfel torde läsaren sjelf benäget rätta. Utgifvaren utbeder sig allmänhetens Öfverseende

med dessa misstag. Den, som äger den minsta bekantskap med naturen af ett sådant ar*

bete som det ifrågavarande, skall lätt inse svårigheten, snart sagdt omöjligheten, att und-

vika sådana, i ett verk bestämdt att innefatta allt livad fäderneslandet äger märkligt i nu-
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tid och forntid, i historia, geografi, statistik, naturkunskap, litteratur och konst, m. m.

Det har varit ingenting mindre än iitt, aU uppleta de mångfaldiga källorna dertill, att

rådfråga dem, då de flesta deraf sakna den för ett sådant rådfrågande högst nödvändiga hjelp-

redan af ett register, samt att, ibland de stridiga uppgifter dessa innehålla, finna den rät-

taste. Man har stundom, för att gifva ett begrepp om dessa svårigheter,, tagit sig friheten

anföra sjelfva olikheterna. Det hade varit omöjligt, att meddela något om personela och

sakförhållanden, der de tryckta källorna upphöra, om man icke fått fägna sig af upplys-

ningar och omständliga beskrifningar, h vilka ingått från flera håll, och utgifvaren begagnar

tillfället, att derföre atflägga sin förbindligaste tacksägelse hos de herrar och män, som der-

raed, tyckts bedra honom, hvaribland det är bonom ett särdeles nöje, att serskildt få nämna
herr biskopen och prokansleren, m. m. Faxe, samt flera af herrar pastorer. — Skulle nå-

gon läsare upptäcka ännu qvarstående misstag och origtigheter, anhåller utgifvaren, att de

måtte blifva honom meddelade, för att kunna införas i det blifvande supplementet, och så-

lunda göra arbetet så fullständigt och användbart som hans afsigt härmed varit.

STOCKHOLM, TRYCKT ÖOS P. 6* BERG, 1847.
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